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Stres zc ze n i e. Prezentowana praca przedstawia
niskiej

częstotliwości

ps zenżyta

na

materiał

różnych

wpływ

gatunków

zmiennego pola magnetycznego
roślin

rolniczych: pszenicy jarej,

jarego, soi, kukurydzy i buraka cukrowego. Nie stwierdzono

cznego na

kiełkowanie

i wzrost siewek

w optymalnych warunkach
gdy nasiona
efekt

siewny

kiełkują

dz iałania

roślin wyrosłych

Korzystne

działanie

jakości kiełkujących

z nasion dobrej

pola magnetycznego uwidacznia

pola magnetycznego jest lepiej widoczny w przypadku nasion
kiełkujących

się,

roślin ciepłolubnych

w warunkach stresu temperaturowego. Laboratoryjna

takich nasion wzrasta o 20%.

to przyspieszenie wschodów polowych i
prawidłowych roślin

pola magnety-

w warunkach stresowych, np. w niskiej temperaturze otoczenia. Korzystny

np. soi czy kukurydzy,
kiełkowania

środow i ska.

wpływu

Następuje również

zwiększenie

przyspieszenie

szansy siewek na

kiełkowania.

przeżycie,

zdolność

Oznacza

wytworzenie

i wydanie plonu, co jest ważne dla praktyki rolniczej .

S ł o w a k I u c z o we:

kiełkowanie,

nasiona, pole magnetyczne, warunki stresowe.
WSTĘP

Postęp dokonujący się

w rolnictwie wymaga stosowania materiału siewnego
czyli nasion o jak największym wigorze. Nasiona
można zdefiniować jako:
kiełkujące w 100%,
kiełkujące szybko,
wytwarzające normalnie rozwijające się siewki,
słabo wrażliwe na czynniki zewnętrzne,
mało wrażliwe na różnego rodzaju stresy,

o coraz wyższej
wysokiej jakości

jakości,

dające się łatwo przechowywać.
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MAGNETIC FIELD AS A METHOD OF SEEDS VIGOUR ESTIMATION
M. Rochalska
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e-mail: plewat@alpha.sggw.waw.pl
Sum m a r y . Paper presents the influence of low frequent magnetic field on the seeds material
of different species of agricultural plants: spring wheat, spring triticale, soybean, maize and sugar
beet. Frequent magnetic field did not influence at germination and growing of seedlings from seeds
of high quality germinated at optimal conditions. Profitable effect of magnetic field was seen when
seeds germinated at stress conditions, for example at low temperature. This effect was more
expressive for the seeds of soy bean or maize germinated at low temperature. Laboratory
germination rate of these seeds increased about 20 per cent. It was also seen acceleration of
germination. It demanded acceleration of ground germination rate and raise chance of seedling for
survive, creating normal plants and yielding. That is important for practical agriculture.
Key w 0 r d s: germination, magnetic field, seeds, stress condition.

