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Naturalnym składnikiem biosfery Ziemi są pola elektromagnetyczne o różnej czę- 

stotliwości. Można podzielić je na: 

—- pola naturalne, towarzyszące organizmom żywym od chwili powstania życia na 
Ziemi, do których obecności obiekty przyrody ożywionej przystosowały się zna- 

komicie w procesie ewolucji; 

— pola sztuczne powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Naturalne pola elektromagnetyczne Ziemi 
  

Na naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi składa się stałe pole elektryczne 
1 magnetyczne oraz wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne o różnych czę- 
stotliwościach. 

Natężenie stałego pola elektrycznego wynosi 100—150 V *m'"' i wynika z różnicy 

potencjałów między powierzchnią Ziemi a jonosferą. Wartość ta jest charakterystycz- 

na dla bezchmurnej pogody. Natomiast różnice potencjałów pomiędzy chmurami bu- 

rzowymi osiągają nawet 30 MV. Powoduje to powstanie pod chmurą burzową pola 

o natężeniu do kilkudziesięciu (3-26) kV 'm'. W pobliżu uderzenia pioruna wartości 
te wzrastają do 50 kV : m' [45]. Tak wysokie natężenia pola elektrycznego powodo- 
wać już mogą zauważalne zmiany w przyrodzie. Objawiają się one tak zwanym „opa- 
leniem” roślin, obserwowanym głównie na wysokogórskich łąkach. Uszkodzenia te 
powstają wskutek zniszczenia epidermy, najsilniej widoczne w szczytowych czę-
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ściach liści. Po przejściu wyjątkowo gwałtownej i długotrwałej burzy zjawisko to za- 
notowano również na polach pszenicy w Great Plain w USA [23]. 

Naturalne, zmienne pola elektryczne są znacznie słabsze od pola stałego. Wartość 
ich składowej elektrycznej nie przekracza 107-107 V m". Są one emitowane przez 
obiekty kosmiczne i docierają do górnych warstw atmosfery naszej planety. Więk- 
szość spektrum ich częstotliwości zatrzymywane jest przez atmosferę, głównie przez 
jonosferę. Do powierzchni Ziemi docierają jedynie częstotliwości 10'7—10'$ Hz oraz 
10’-10'° Hz, przepuszczane przez tak zwane ,,okna ” w jonosferze. Zakres 10!°-10!° 
Hz, czyli „okno świetlne”, obejmuje swym zakresem promieniowanie ultrafioletowe, 
światło widzialne i podczerwień. Fale elektromagnetyczne o tym zakresie częstotli- 
wości mają podstawowe znaczenie dla powstania i istnienia życia na Ziemi. Przede 
wszystkim zapewniają roślinom możliwość prowadzenia procesów fotosyntezy. Ro- 
śliny wykorzystują energię świetlną do syntezy z substancji nieorganicznych 
związków organicznych, które stanowią punkt wyjścia dla wszystkich innych szla- 
ków metabolicznych. Produkty fotosyntezy stanowią substraty chemiczne, a także 
dostarczają energii dla produkcji wszystkich związków niezbędnych do Życia zarów- 
no samym roślinom, jak również organizmom niefotosyntetyzującym. 

Zakres 10—10'*Hz, czyli „okno radiowe”, obejmuje swym zakresem fale radiowe 
I mikrofale. Jego znaczenie dla biosfery ziemskiej, w świetle posiadanej obecnie wie- 
dzy, nie jest tak jasne jak znaczenie „okna świetlnego”. Natężenie promieniowania do- 
cierające do powierzchni Ziemi w zakresie fal radiowych wynosi 10°-10° W - m~ 
1 jest absolutnie nieistotne dla bilansu energetycznego naszej planety. Jednak skoro 
„okno świetlne” ma tak podstawowe znaczenie dla życia na Ziemi, można przypusz- 
czać, że kolejne odkrycia naukowe pozwolą wyjaśnić znaczenie „okna radiowego” dla 
funkcjonowania ziemskiej biosfery. 

Składowa pionowa naturalnego pola magnetycznego Ziemi wynosi od 0 do 67 uT 
w zależności od szerokości geograficznej punktu pomiarowego. Najniższa wartość 
(0) odpowiada równikowi magnetycznemu, najwyższa (67 uT) biegunom magne- 
tycznym. Zarówno równik magnetyczny, jak i bieguny magnetyczne nie pokrywają 
się z równikiem i biegunami geograficznymi. W Polsce wartość ta wynosi około 
50 HT. Przyczyna występowania stałego, naturalnego pola magnetycznego nie jest 
jeszcze do końca wyjaśniona. Ma ono taką charakterystykę, jakby Ziemia była wiel- 
kim, naturalnym magnesem. Pole magnetyczne Ziemi podlega silnym zakłóceniom 
powstałym wskutek oddziaływania nań „wiatru słonecznego”, czyli wysokoenerge- 
tycznych cząstek emitowanych przez Słońce i docierających do górnych warstw at- 
mosfery. Cząstki te wywołują znaczne, chociaż krótkotrwałe, zaburzenia pola magne- 
tycznego, zwane burzami magnetycznymi. Przejawiają się one skokowymi zmianami 
natężenia pola magnetycznego. Występujące zakłócenia są źródłem zmiennych pól 

magnetycznych o szerokim zakresie częstotliwości. Ich intensywność zależy od ak- 
tywności Słońca. W okresie „spokojnego słońca” indukcja wynosi 0,03 uT. W czasie 

burz magnetycznych wzrasta do 0,5 uT. Kula ziemska wytwarza również własne
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zmienne pole magnetyczne o częstotliwości od 0,1 Hz do 3 kHz. Jest to pole bardzo 

słabe, przy najwyższych częstotliwościach indukcja wynosi 10” uT, a dla najniż- 

szych częstotliwości nie przekracza 0,1 uT [23]. Struktura naturalnego ziemskiego 
pola magnetycznego jest bardzo skomplikowana. Ramy niniejszej pracy nie pozwa- 

lają, niestety, na wyczerpujące rozwinięcie tego tematu. 

Sztuczne pola elektromagnetyczne 
  

Sztuczne pola elektromagnetyczne wytwarzane są w trakcie działalności człowie- 

ka. Emitują je różnorakie urządzenia techniczne. W trakcie swojej działalności wy- 

twarzają one pola o częstotliwości od kilku Hz (np. zgrzewarki czy klejarki) do 3 THz 

(urządzenia radarowe). Z każdym rokiem wzrasta natężenie pól elektromagnetycz- 

nych oddziałujących na organizmy żywe. Badania wskazują, że liczba źródeł pól elek- 

tromagnetycznych ma charakter wykładniczy ze współczynnikiem przyrostu około 
6% rocznie, czyli podwaja się mniej więcej co dziesięć lat. Dla środowisk wielkich 

miast naszego globu zaczęto nawet stosować termin „smog elektromagnetyczny”. 
Coraz większy obszar Ziemi pokrywają energetyczne linie przesyłowe, emitujące 
pola elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz (lub 60 Hz). Aktualnie w na- 

szym kraju mają one łączną długość ponad 12 i pół tysiąca kilometrów. Tym samym 
coraz większy obszar znajduje się pod działaniem przemiennego pola magnetycznego 
o częstotliwości 50 Hz. Wzrasta również liczba urządzeń gospodarstwa domowego, 
emitujących pola elektryczne i magnetyczne różnej częstotliwości. Rozwija się sieć 
urządzeń nadawczych stacji radiowych i telewizyjnych. A już prawdziwy boom prze- 
żywa telefonia komórkowa dążąca do pokrycia zasięgiem swych stacji bazowych 
całego globu. 

Organizmy zwierzęce i roślinne są dobrze przystosowane do życia w naturalnych 
polach elektromagnetycznych. Odizolowanie od ich działania wywołuje niekorzyst- 
ne objawy zdrowotne. U zwierząt jest to brak łaknienia, chwiejność wegetatywnego 
układu nerwowego i nerwice. U roślin zahamowanie wzrostu i zaburzenia tropizmu. 

Nawet niewielkie zmiany natężenia pola, spowodowane przez naturalne zjawiska 
klimatyczne, mogą wywoływać zauważalne zmiany roślinności. Gwałtowny rozwój 
wiosennej wegetacji roślin górskich tlumaczony jest zmianą natężenia pola elektrycz. 
nego. Wiosną wynosi ono 122 V *m'', podczas gdy latem spada do 75 V-m"'. Możeto 
bezpośrednio stymulować kiełkowanie nasion i wzrost roślin lub działać pośrednio 
poprzez lepsze nawożenie gleby związkami azotu. Wyższe natężenie pola zwiększa 
produkcję atmosferycznych tlenków azotu, które wymywane przez deszcz trafiają do 
gleby w postaci azotanów. Wzbogacenie gleby w azot sprzyja bujniejszej wegetacji 
roślinnej [10]. 

W zależności od częstotliwości pola elektromagnetyczne charakteryzują się od- 
miennymi cechami i wpływem na organizmy żywe. Pole elektryczne powoduje rozsu- 
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nięcie ładunków cząsteczek, czyli powstanie dipoli, oraz zależne od częstotliwości 

pola opóźnienie polaryzacji cząsteczek. Pole magnetyczne porządkuje momenty ma- 

gnetyczne cząsteczek będących paramagnetykami lub ferromagnetykami. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) polega na przekazywaniu ener- 

gii obiektowi, na który oddziałuje. Wielkością charakterystyczną pochłaniania ener- 

gii przez materię jest SAR — specific absorption rate, czyli tempo pochłaniania właści- 

wego, mierzone w W ' kg '. Skutkiem działania PEM jest głównie podwyższenie tem- 

peratury i związane z tym zmiany w organizmie, zwane „efektem termicznym”. Ob- 

serwowane są również „efekty nietermiczne” tych pól, czyli zmiany niezwiązane ze 

wzrostem temperatury [2]. 

Działanie pól elektromagnetycznych (lub przy niższych częstotliwościach pól 

elektrycznych i magnetycznych) na nasiona może być wynikiem celowego działania 

człowieka — przedsiewna obróbka czy magnetostymulacja nasion — lub efektem 

ubocznym zabiegów technicznych związanych z uprawą roli i pozyskiwaniem plonu. 

W niniejszej pracy ograniczę się do przedstawienia wpływu na nasiona pól ma- 

gnetycznych niskiej częstotliwości oraz pól elektromagnetycznych wysokiej często- 

tliwości, przy których rozdzielenie składowej elektrycznej 1 magnetycznej nie jest 

technicznie możliwe. 

Stałe pole magnetyczne 
  

Rośliny charakteryzuje magnetotropizm. W zależności od tego, czy nasiona wy- 

siane zostały wzdłuż czy poprzecznie do linii sił pola magnetycznego, zachowywały 

się odmiennie. Najlepiej rozwijały się siewki wyrosłe z nasion zorientowanych zarod- 

kiem ku północnemu biegunowi magnetycznemu Ziemi. Natomiast przy ułożeniu na- 

sion poprzecznie do linii sił pola, a szczególnie zarodkiem ku zachodowi, siewki roz- 

wijały się znacznie wolniej. Przyczyną tych różnic może być przemieszczanie się 

związków stymulujących wzrost roślin [3, 9]. 

Różne indukcje stałego pola magnetycznego wykazują odmienny wpływ na na- 

siona. Większe efekty obserwowane są pod działaniem pól o niskim natężeniu. Silne, 

a nawet bardzo silne pola — 10 T, poza niewielką stymulacją kiełkowania, nie wywoły- 

wały zmian. Nie stwierdzono natomiast ich niekorzystnego wpływu, pomimo że pola 

o tak wysokiej indukcji teoretycznie zdolne są do wywoływania daleko idących zmian 

struktury komórek, np. zmiany orientacji symetrii osiowej cząsteczek białka czy 

zwiększenia ruchliwości łańcuchów węglowodorowych lipidów błon komórkowych. 

Szczególnie istotny jest ten drugi efekt, gdyż — jak wiadomo — pierwotnym miejscem 

działania pola magnetycznego są błony komórkowe. 

Badania wpływu stałych pól magnetycznych na kiełkowanie nasion, wzrost 1 plo- 

nowanie wyrosłych z nich roślin przeprowadzono na wielu gatunkach roślin rolni- 

czych, warzywnych, a nawet drzewach i krzewach owocowych. Stosowano różne na-
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tężenia pola i czas traktowania nasion. Pszenica, soja, fasola i słonecznik, rosnące 
przez całe życie (od nasienia do nasienia) w stałym polu magnetycznym o indukcji 
240—660 mT, wykazywały szybsze kiełkowanie nasion, bujniejszy wzrost, przyspie- 
szenie kwitnienia i owocowania oraz wzrost plonu wynikający ze zwiększonej liczby 
nasion w kłosach czy strąkach. Nie występowały natomiast różnice w szybkości prze- 
chodzenia przez poszczególne fazy rozwoju roślin. Nie powstały rośliny dotknięte 
anomaliami czy mutacjami [19]. 

Nawet krótkotrwałe działanie pola magnetycznego wywiera korzystny wpływ na 
nasiona. Na przykład 600 Gs (60 mT) przyspieszało o kilka dni rozpoczęcie i skracało 
proces kiełkowania nasion jabłoni i moreli [8]. Badania dotyczyły wielu gatunków ro- 
ślin i różniły się znacznie stosowanymi natężeniami pola i czasem jego działania. 

Prowadzone przez Pittmana prace dotyczące nasion pszenicy wykazały, że słabe 
pole magnetyczne 1000 Oe (10 mT) przyspiesza kiełkowanie nasion o 8—12 godzin 
[34]. Podobnie zachowywały się nasiona jęczmienia browarnego [35]. Nasiona 
poddane działaniu pola oddychały w ciągu pierwszych 20 godzin kiełkowania wol- 
niej niż nasiona kontrolne. Różnica ta malała w miarę upływu czasu. Badania pro- 
wadzone począwszy od pierwszej doby kiełkowania wykazywały zwiększenie in- 
tensywności oddychania pod wpływem pola magnetycznego. W badanych nasio- 
nach pszenicy stwierdzono obniżoną aktywność amylolityczną. Zmiana aktywności 
dotyczyła a-amylazy. Wzrosła natomiast aktywność reduktazy azotanowej. Aktyw- 
ność tego enzymu była skorelowana z szybkością kiełkowania nasion [36]. Przepro- 
wadzone przez Pittmana doświadczenia polowe dotyczące wpływu przedsiewnej 
magnetostymulacji nasion pszenicy, jęczmienia browarnego i owsa dały niejedno- 
znaczne wyniki. Zastosował do przedsiewnej stymulacji materiału siewnego pola 
o indukcji 50—650 Oe (5—65 mT). Plon owsa nie uległ podwyższeniu. Pszenice od- 
miany Nepava i Sundance przez pierwsze dwa lata dawały wyraźnie wyższy plon, 
natomiast w trzecim roku wzrost plonu nie wystąpił. Jęczmień plonował lepiej przez 
cały okres doświadczenia [37]. 

Drugim autorem zajmującym się przez wiele lat badaniem wpływu pola magne- 
tycznego na nasiona, głównie zbóż, jest Stanisław Pietruszewski. Jego prace doty- 
czyły przedsiewnej stymulacji stałym polem magnetycznym kilku gatunków roślin 
uprawnych, ale najwięcej prac dotyczyło pszenicy [31]. Badania obejmowały testy la- 
boratoryjne, szklarniowe i doświadczenia polowe. Niezależnie od natężenia i czasu 
działania pole magnetyczne miało korzystny wpływ na kiełkowanie, wschody polowe 
i plon pszenicy. Dotyczyło to raczej przyspieszenia kiełkowania i wschodów niż ich 
ostatecznej wielkości. W uzyskanym plonie uległa zmianie zawartość białek. Zawar- 
tość albumin pozostała niezmieniona. Wzrosła natomiast o 10% zawartość glutenu, 
podstawowego białka pszenic chlebowych [32]. 

Przedsiewna biostymulacja daje zróżnicowane efekty nawet w obrębie tego same- 
go gatunku roślin. Poszczególne odmiany pszenicy wykazują różną, często znacząco 
odmienną odpowiedź na działanie pola magnetycznego. Wykazały to prace zarówno
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Pittmana, jak i Pietruszewskiego. Wpływ działania pola jest znikomy bezpośrednio 

po zakończeniu ekspozycji I wzrasta z czasem, osiągając maksimum po kilku czy kil- 

kunastu dniach. Natomiast orientacja nasion względem linii sił pola magnetycznego 

nie miała wpływu na efekt jego działania. 

W literaturze naukowej można znaleźć wiele prac dotyczących wpływu stałego 

pola magnetycznego na nasiona i wyrosłe z nich rośliny. Większość z nich ogranicza 

się do badania zdolności kiełkowania. Niektóre zajmowały się również innymi cecha- 

mi nasion i siewek. Badania obejmowały między innymi: zboża (z uwzględnieniem 

kukurydzy i ryżu), groch, fasolę, pomidor, kapustę, sałatę, paprykę, ogórek, melon, 

soję, bawełnę, słonecznik, łubin, Vigna ungiculata, rzodkiewkę, orzeszki ziemne, bu- 

raka cukrowego, ziemniaka, len, grykę, peluszke, siedmiolatke (Allium fistulosum ), 

Perilla ocynoides. Znacząca większość prac wykazała korzystny wpływ przedsiew- 

nej obróbki nasion za pomocą stałego pola magnetycznego, przejawiający się przy- 

spieszeniem i zwiększeniem zdolności kiełkowania [20]. W wypadkach, gdy nie wy- 

kazano korzystnego wpływu omawianego czynnika, stosowano bardzo krótkie, se- 

kundowe czasy ekspozycji stosunkowo słabych pól albo wyniki przedstawiono 

w sposób nieuporządkowany, niepozwalający na prawidłowe sformułowanie wnio- 

sków [43]. Dlatego kategoryczne stwierdzenie nieprzydatności biostymulacji polem 

magnetycznym wydaje się nieuprawnione. Wnioski takie są zbyt daleko idące. 

Szereg prac, poza kiełkowaniem czy wschodami polowymi i plonem, wykazy- 

wało wpływ pola magnetycznego na pewne cechy fizjologiczne kiełkujących nasion. 

W nasionach poddanych magnetostymulacji następowało: 

— zmniejszenie pochłaniania tlenu podczas pierwszych dni kiełkowania z jednocze- 

snym zwiększeniem syntezy białka i kwasów nukleinowych [44]; 

— wydłużenie i przyspieszenie wzrostu siewek; 

— przyrost suchej masy siewek [30]; 

— zmiana aktywności enzymów, szczególnie oddechowych [35, 46]; 

— zwiększenie zawartości barwników fotosyntetycznych i liczby plastydów w ko- 

mórkach [19]; 

— szybsze i lepsze kiełkowanie ziaren pyłku; 

— zwiększenie zawartości cukrów; 

— u dyniowatych zwiększała się liczba kwiatów żeńskich; 

— zmiana stosunku wody mocno i luźno związanej w komórce [19]. 

Działanie pola magnetycznego powoduje efektywniejsze wykorzystanie mate- 

riałów zapasowych nasienia podczas kiełkowania i wzrostu siewki. Wydłużenie sie- 

wek, nawet o 100%, następuje wskutek zwiększenia wymiarów komórek w strefie 

wydłużania. Wzrost zawartości RNA, przy niezmienionym poziomie DNA, i zwięk- 

szona dyspersja chromatyny jądrowej wskazuje na intensyfikację procesów synte- 

tycznych z ograniczeniem katabolizmu [9, 36]. 

Ciekawym zjawiskiem jest działanie pola magnetycznego chroniące przed nieko- 

rzystnymi efektami promieniowania jonizującego i wysokiej (65—70*C) temperatury.
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Pole o indukcji 2,5 mT zmniejszało liczbę martwych nasion oraz nieprawidłowo wy- 

kształconych siewek pszenicy i bobiku wyrosłych z nasion traktowanych promienio- 
waniem jonizującym [18]. 4 mT umożliwiały kiełkowanie nasion zbóż w temperatu- 

rze 65—707”C, w której nasiona niepoddane jego działaniu nie kiełkują wcale [28]. 

Dobroczynne działanie przejawia także woda poddana działaniu stałego pola ma- 
gnetycznego. Wodę ,,uzdatniano” przepuszczając ją pomiędzy biegunami magnesu. 

Stosowano pola o indukcji 1,645 mT w czasie 10—20 minut. W wyniku takiej obróbki 

następuje zmiana fizycznych i chemicznych własności wody. Wynikają ona głównie 
z uporządkowania dipoli cząsteczek wody. W „namagnesowanej” wodzie moczono 

nasiona lub podlewano nią rosnące rośliny. Nasiona moczone w namagnesowanej wo- 
dzie lepiej kiełkowały, a wyrosłe z nich rośliny wydały od 10% dla buraków cukro- 

wych do 50% dla ogórków większy plon [16]. Jeszcze lepsze efekty daje nawadnianie 
plantacji tak uzdatnioną wodą. W tym wypadku, poza skróceniem czasu wegetacji, co 

pozwoliło na uzyskanie w Japonii dodatkowego pokosu ryżu, i przyrostem plonu na- 
stępuje zmniejszenie o kilkanaście procent zapotrzebowania roślin na wodę, co pod- 
nosi opłacalność upraw. Przyczynia się do tego lepszy niż u roślin podlewanych „zwy- 

czajną * wodą rozwój systemu korzeniowego [11]. Następuje również zmiana zawar- 

tości i rozmieszczenia w roślinach hormonów wzrostu. 

Podlewanie namagnesowaną wodą szczególnie korzystnie wpływa na plon roślin 

rosnących w warunkach stresowych, na przykład na glebach zasolonych [14]. 

Do przedsiewnej biostymulacji nasion stosowano również zmienne pole magne- 

tyczne (czyli pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości pozbawione składowej 
elektrycznej). 

Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości 
  

O ile na temat wpływu na nasiona stałego pola magnetycznego opublikowano bar- 
dzo wiele prac, o tyle wpływ zmiennego pola magnetycznego nie budzi tak wielkiego 
zainteresowania badaczy i prac na ten temat jest znacznie mniej. Pola elektromagne- 
tyczne niskiej częstotliwości (ELF) obejmują zakres 0,1-300 Hz i zwane są polami 
o częstotliwościach przemysłowych. Ich energia jest zbyt mała, aby podwyższyć tem- 
peraturę obiektu (wywołać efekt termiczny) lub spowodować rozerwanie wiązań che- 
micznych cząsteczek związków organicznych. Wywołują jedynie efekty nietermiczne. 

Największa liczba badań dotyczy wpływu na nasiona i rośliny pól o częstotliwoś- 
ci 50 Hz zuwagi na powszechność ich występowania w środowisku oraz prostotę kon- 
strukcji urządzeń wytwarzających pola magnetyczne o tej częstotliwości. 

Zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości, podobnie jak pola stałe, wy- 
wierają korzystny wpływ na kiełkowanie nasion i wzrost roślin. 

Pole o częstotliwości 50 Hz i indukcji 5-75 mT zwiększa o kilkanaście procent 
zdolność kiełkowania nasion pszenicy, kukurydzy, gryki, buraków cukrowych i drzew
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leśnych (np. świerka). Równie korzystnie wpływa na wschody polowe wymienionych 

gatunków roślin rolniczych, plon ziarna i zielonej masy roślin wzrasta nawet do 30% 

[33]. Korzenie buraka cukrowego zawierały więcej cukru oraz miały lepszą jakość 

technologiczną (mniejszą zawartość popiołu). Podobnie jak stałe pole magnetyczne 

ELF przyspiesza kiełkowanie i wzrost siewek. Lepszy efekt niż pole o częstotliwości 

50 Hz wywierają pola o niższej częstotliwości. Już 1-10 Hz zwiększa kiełkowanie 

i przyspiesza wzrost siewek gorczycy i sezamu [42]. Pole o częstotliwości 16 Hz nie 

tylko przyspiesza i zwiększa kiełkowanie w warunkach standardowych, ale zwiększa 

kiełkowanie nasion roślin ciepłolubnych (kukurydza, soja) w warunkach stresu tem- 

peraturowego [40]. 

Dostarczając energię, pole magnetyczne znosi efekt działania niskiej temperatury, 

przyspieszając kiełkowanie nasion. Niska temperatura redukuje aktywny transport 

przez błony komórkowe, zmniejsza energię aktywacji wielu enzymów, zaburzając 

transport i zakłócając równowagę metaboliczną komórki, co może prowadzić do za- 

hamowania wzrostu siewek. Pole magnetyczne, którego pierwotnym miejscem dzia- 

łania są błony komórkowe, znosi te niekorzystne efekty, pozwalając siewkom wy- 

rosłym z nasion poddanych magnetostymulacji lepiej radzić sobie w warunkach szo- 

ku temperaturowego. 

Poza wpływem na kiełkowanie nasion i plonowanie wyrosłych z nich roślin 

zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wpływa na konformację DNA iroz- 

luźnienie struktury chromatyny, co może zwiększać ekspresje genów i znacząco 

wpływać na metabolizm kiełkujących nasion [49]. Wpływa również na strukturę błon 

komórkowych i transport jonów (na przykład wapnia i magnezu) w kanałach jono- 

wych [47]. Wpływa na podwyższenie aktywności enzymów kontrolujących poszcze- 

gólne etapy kiełkowania nasion [1]. Wszystko to, aktywując wiele szlaków metabo- 

licznych, powoduje przyspieszenie kiełkowania nasion i wzrost roślin. 

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości wpływa na poprawę wigoru nasion sta- 

rych lub uszkodzonych [41]. Im gorsza jakość nasion, tym lepiej uwidacznia się jego 

korzystne działanie. W miarę starzenia się nasion następuje gromadzenie się w nich 

zmian mutacyjnych oraz wolnych rodników powstałych w trakcie utleniania lipidów, 

uszkadzających błony komórkowe. Nasilenie tych zmian prowadzi w konsekwencji 

do pozbawienia nasienia zdolności kiełkowania. Zmienne pole magnetyczne, uak- 

tywniając proces poreplikacyjnej naprawy uszkodzeń aparatu genetycznego komórek 

oraz zwiększając aktywność enzymów, takich jak katalazy, peroksydazy czy dysmu- 

tazy, przeciwdziała tym procesom, przedłużając czas życia nasion [48]. Jednocześnie 

podniesienie poziomu aktywności tych enzymów intensyfikuje obronę przed szkodli- 

wym działaniem nadtlenków, co pozwala roślinie lepiej radzić sobie w niekorzyst- 

nych, stresowych, warunkach. Na przykład podczas suszy czy zbyt niskiej temperatu- 

ry [49]. Wraz ze starzeniem się nasion następuje obniżenie intensywności oddycha" 

nia, wynikające z zahamowania syntezy enzymów oddechowych. Pole magnetyczne 

przeciwdziała temu procesowi, zwiększając tym samym intensywność oddychania
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i przedłużając żywotność nasion. Stymuluje ono również syntezę w roślinach, głów- 

nie w korzeniach, flawonoidów (w tym antocyjanów), chroniąc je przed wniknięciem 

patogenów glebowych [12]. U buraków cukrowych stwierdzono podwyższenie, pod 

wpływem działania pola magnetycznego niskiej częstotliwości, zawartości sacharozy 

w komórkach korzeni oraz poprawę ich własności przetwórczych poprzez zmniejsze- 
nie ilości rozpuszczalnego popiołu [19]. U pszenicy następowały zmiany w aktyw- 

ności enzymów amylolitycznych, zawartości glutenu i skrobi [31]. 

Zmiany te były podobne do opisanych w poprzednim rozdziale zmian powodowa- 

nych przez działanie na nasiona pszenicy stałego pola magnetycznego, uzyskanych 
w doświadczeniach Pittmana. Może to wskazywać na podobny mechanizm działania 

na nasiona stałego 1 wolnozmiennego pola magnetycznego. 

Jeszcze mniejsza, niż ma to miejsce w wypadku pól magnetycznych o częstotli- 

wościach przemysłowych, liczba prac dotyczy wpływu na nasiona pól elektromagne- 
tycznych wysokiej częstotliwości. Pola o częstotliwościach radiowych obejmują za- 

kres częstotliwości od 10 kHz do 3 GHz, a promieniowanie mikrofalowe, potocznie 
mikrofale, zakres od 3GHz do 3 THz. 

Niższych częstotliwości tego zakresu dotyczą badania wpływu pola 21 kHz i in- 

dukcji 0,15 mT na nasiona jęczmienia. Traktowane nimi nasiona miały polową zdol- 

ność wschodów o 12—16%, a plon 6—11% wyższy niż nasiona niepoddane działaniu 

pola [22]. 

Pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i mikrofalowych działa 

poprzez przekazanie energii organizmowi znajdującemu się w ich zasięgu. Miarą tego 

oddziaływania jest SAR (tempo pochłaniania właściwego), a jednostką miary 
W :kg"'. W zależności od wartości SAR i sposobu absorpcji energii pola przez obiekt 

biologiczny obserwowane są termiczne lub nietermiczne efekty biologiczne jego 
działania. Przeważa efekt termiczny, czyli podniesienie temperatury nasion w obję- 

tości. Nie jest to jedyny sposób działania PEM (pól elektromagnetycznych). Istnieją 

dowody na istnienie również nietermicznych efektów działania pół elektromagne- 

tycznych o częstotliwościach mikrofalowych. Energia tych pól jest dostatecznie duża, 

aby zwiększyć ruch cząsteczek lub rozerwać słabe wiązania chemiczne, takie jak na 
przykład występujące w centrum aktywnym enzymów. Zaburza to budowę prze- 
strzenną i może prowadzić do zmiany szybkości katalizowanych reakcji. Mikrofale 
działają na cząsteczki wody, a tym samym efekt ich działania zależny jest od stopnia 
uwodnienia obiektu. Przy długotrwałej ekspozycji spowodować mogą odparowanie 
lub nawet wrzenie wody w całej objętości nasienia. 

Przy krótkotrwałym działaniu, rzędu sekund, mikrofale korzystnie wpływają na 
nasiona. 39 140 MHz w czasie 8—22 sekund zwiększały kiełkowanie nasion melona, 
ogórka, kapusty, bakłażana, sałaty, cebuli, papryki, szpinaku, grochu, fasoli i pomido- 
ra. Przedłużenie ekspozycji obniża wigor nasion i zwiększa liczbę siewek dotkniętych 
anomaliami. Zależy to od wilgotności materiału siewnego. Jeżeli nasiona są bardzo
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suche, niekorzystne efekty przedłużonej ekspozycji nie występują. Obniżenie zdol- 
ności kiełkowania nasion następuje, gdy temperatura nasion wzrasta ponad 75 C [24]. 

21 MHz przyspiesza kiełkowanie cebul mieczyków. Wytwarzają one większe, 
bardziej rozrośnięte rośliny o większych kwiatach. Zmniejsza się również porażenie 
roślin przez wirusy. 

39 MHz zwiększa kiełkowanie nasion tytoniu. Jednak przedłużenie ekspozycji 

ponad 10 sekund pogarsza jakość nasion. Następuje przyspieszone starzenie nasion. 

Wyrosłe z nich siewki wykazują zmiany morfologiczne: karłowatość, mozaikowa- 

tość, podwójne liście. Zwiększa się procent roślin bezpłodnych. Jest ona spowodowa- 

na przez liczne pęknięcia chromosomów uniemożliwiające prawidłowy przebieg me- 

jozy. Następuje zatrzymanie procesu sporogenezy [7]. 

10 MHz oraz 41 MHz stymuluje kiełkowanie, zwiększa plonowanie oraz powo- 

duje korzystne z punktu widzenia żywieniowego zmiany składu chemicznego roślin 

warzywnych, takich jak kapusta, cebula, rzodkiew i groch [29]. 

Ze względów technicznych oraz w związku z obowiązującymi przepisami, w ba- 

daniach dotyczących działania mikrofal, najwygodniej jest używać częstotliwości 

2450 MHz. 
Promieniowanie mikrofalowe zwiększa wigor nasion pszenicy, kukurydzy, jęcz- 

mienia, fasoli i grochu. To korzystne działanie trwa, dopóki temperatura nasion nie 

przekroczy 68?C. Powyżej tej temperatury następuje redukcja wschodów polowych 

oraz przyspieszone starzenie nasion. Korzystny efekt działania promieniowania mi- 

krofalowego utrzymywał się przez dwa lata [24]. 

Promieniowanie mikrofalowe wpływa również na własności technologiczne ziar- 

na pszenicy, w tym pszenicy twardej, obniżając aktywność amylaz, zmniejszając ob- 

szary krystaliczne ziarna skrobi oraz zmieniając strukturę glutenu [26]. 

Pole elektromagnetyczne o tej częstotliwości poprawia jakość nasion tytoniu, 

niszcząc znajdujące się na nich zarodniki erwinii. Jest to bardzo skuteczny sposób eli- 

minowania tego patogena, bowiem nawet przy długotrwałej ekspozycji, trwającej 

15 minut, pozwala na zniszczenie 99% zarodników bez obniżenia zdolności kiełko- 

wania nasion. Pośród wyrosłych z nich siewek nie stwierdzono występowania anoma- 

lii morfologicznych i obniżenia płodności [15]. 

Pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (głównie 2450 MHz) można 

w produkcji roślinnej wykorzystać dwojako: 

— jako czynnik obniżający zawartość nasion twardych w materiale siewnym, 

— jako czynnik pozwalający na zniszczenie chwastów na plantacjach roślin uprawnych. 

Nasiona twarde są to nasiona niepęczniejące i niekiełkujące w standardowych wa- 

runkach. Charakteryzują się one okrywami nasiennymi nieprzepuszczalnymi dla 

wody i gazów, a często dodatkowo odpornymi mechanicznie. Nasiona twarde wystę- 

pują w wielu rodzinach roślin. Znaczący problem stanowią dla nasiennictwa roślin 

motylkowych drobnonasiennych (lucerna, koniczyna). Nasiennictwo drzew boryka 

się ztym problemem w wypadku akacji długolistnej, daglezji (Pseudotsuga), świerka 

czy sosny. Udział nasion twardych zależny jest od warunków pogodowych w okresie 

dojrzewania i w niektórych latach sięga wysokiego odsetka całości plonu. Nasiona 

twarde, mimo że zaliczane są do nasion żywych, nie kiełkują lub kiełkują
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z opóźnieniem. Ich obecność w materiale siewnym zmniejsza obsadę roślin w łanie, 
zmniejsza efekty ekonomiczne uprawy, powodując niezadowolenie rolników. Twar- 

dość nasion można zmniejszyć różnymi metodami, na przykład poddając je proceso- 
wi stratyfikacji lub skaryfikacji [17]. 

Pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości bardzo skutecznie eliminują 
twardość nasion. Następuje to wskutek podniesienia temperatury do 73—857C [25]. 
Temperatura powoduje zmiany w okrywie nasiennej, zwiększając jej przepuszczal- 
ność dla wody i gazów. Dokładne badania tego zjawiska prowadził Nelson. Stwierdził 
on, że efektywniejsze są pola elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości 
(2450 MHz) niż 39 MHz czy 900 MHz. Pole o częstotliwości 2450 MHz już po 5 se- 
kundach obniża liczbę nasion twardych koniczyny czerwonej i lucerny siewnej. Po 
15 sekundach następuje maksymalne zwiększenie zdolności kiełkowania materiału 
siewnego tych gatunków roślin — 90%, podczas gdy nasiona kontrolne miały laborato- 
ryjną zdolność kiełkowania (LZK) równą 60%. Temperatura nasion osiąga wówczas 
75?C. U wyrosłych z nich siewek nie występowały nieprawidłowości budowy morfo- 
logicznej. Przedłużenie ekspozycji do 20 sekund powodowało znaczny spadek zdol- 
ności kiełkowania nasion, a po 30 sekundach nasiona były martwe [4]. Efekt obniże- 
nia liczby nasion twardych nie zanikł w ciągu 15 lat przechowywania nasion [27]. 

Wszystkie badane częstotliwości pól elektromagnetycznych (5, 10, 27, 39, 44, 
2450 MHz) powodują zmniejszenie zawartości nasion twardych w materiale siew- 
nym. Niższe częstotliwości wymagają dłuższego czasu działania (15—20 minut). 
Działanie mikrofal powoduje zwiększenie pobierania wody przez nasiona, zwiększa 
intensywność oddychania i przyspiesza wymywanie do roztworu substancji drobno- 
cząsteczkowych [4]. 

W wypadku nasion drzew efekt działania pól elektromagnetycznych wysokiej 
częstotliwości zależny jest od gatunku rośliny. Nasionom daglezji wystarczy 15-se- 
kundowa ekspozycja, aby ich zdolność kiełkowania wzrosła z 2 do 22%. Przewyższa 
to efekty ogrzewania nasion gorącym powietrzem. Zdolność kiełkowania nasion sos- 
ny 1 świerka po 35-sekundowej ekspozycji wzrasta z 15 do 30%. Najodporniejsza jest 
akacja długolistna (Acacia longifolia). Dopiero po 240 sekundach traktowania PEM 
zdolność kiełkowania jej nasion wzrasta z $ do 80%. Przedłużenie czasu ekspozycji 
powodowało wzrost liczby nasion martwych [17]. 

Pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości działają głównie poprzez efekt 
termiczny. Ale obok niego zachodzą jeszcze inne zjawiska, których nie można 
wytłumaczyć wyłącznie podniesieniem temperatury. Nasiona fasoli ogrzewane do 
50°С za pomocą gorącej wody w pełni zachowują zdolność kiełkowania. Natomiast 
doprowadzenie do takiej samej temperatury za pomocą PEM obniża zdolność kiełko- 
wania do 62%. Być może wynika to z różnego rozkładu temperatur w nasionach pod- 
czas obu wymienionych sposobów ogrzewania. Innym dowodem istnienia nieter- 
micznego efektu działania mikrofal może być, przedstawiony wcześniej, negatywny 
wpływ na nasiona tytoniu pola o częstotliwości 39 MHz przy braku niekorzystnych 
efektów pola 2450 MHz. 

Drugim korzystnym z punktu widzenia praktyki rolniczej efektem działania pól 
elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości na nasiona jest eliminacja chwastów
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z plantacji roślin uprawnych. PEM głęboko penetrują glebę, szczególnie suchą, pod- 

nosząc miejscowo jej temperaturę. Dostarczenie energii 720 J na każdy cm po- 

wierzchni plantacji, po 105 minutach, podnosi temperaturę warstwy gleby grubości 

3,8 cm do 103°C. Temperatura obiektów o wysokiej zawartości wody, takich jak pod- 

ziemne części roślin, kiełki, grzybnia czy nawet spęczniałe nasiona, z uwagi na od- 

mienną przenikalność elektryczną, wzrasta znacznie szybciej niż obecnych w glebie 

nasion suchych. Zjawisko to wykorzystano do zwalczania chwastów. Konieczne jest 

do tego dostarczenie od 77 do 309 J na cm” gruntu [6]. Całkowitemu zniszczeniu na 

plantacjach jęczmienia i pszenicy ulegały słonecznik, szkarłat, wilczomlecz, chwast: 

nica, palusznik, pięciornik, komosa i portulaka. Liczba roślin sorgo alpejskiego 

i przedstawicieli rodziny pierwiosnkowatych zmniejszała się o 73-99% [39]. Rośliny 

jednoliścienne wykazują wyższą odporność na działanie pól mikrofalowych niż dwu- 

liścienne. Obliczenia wykazują, że w praktyce 79 J na cm” wystarcza, aby zniszczyć 

90% obecnych w glebie chwastów bez istotnych strat rosnących na tym samym polu 

roślin zbożowych. Pole elektromagnetyczne stosowano wkrótce po siewie, gdy chwa- 

sty osiągały wysokość 0,2—2 cm. Takie działanie przynosiło najlepsze efekty. Dla 

niszczenia chwastów większe znaczenie ma stopień uwodnienia (spęcznienie) nasion 

niż głębokość penetracji gleby przez mikrofale. Zniszczenie chwastów jest trwałe. Po 

7 miesiącach w dalszym ciągu 84% nasion portulaki zniszczonej tą metodą na planta- 

cji cebuli było martwych [21]. 

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości niszczy również patogeny gle- 

bowe. Proces ten wymaga nieco dłuższej ekspozycji. Ciekawe jest, że letalny dla mi- 

kroogramizmów efekt działania PEM nie wynika jedynie z podniesienia temperatury. 

Patogeny grzybowe, które w PEM giną w ciągu kilku sekund, w wodzie w tej samej 

temperaturze (na przykład 50?C) przeżywaj ą trzydzieści, anawet więcej minut [47]. 

Pola magnetyczne, nawet bardzo silne, nie wykazują niekorzystnego działania na 

nasiona i wyrosłe z nich siewki. Dopiero zastosowanie ekstremalnie wysokich indukcji 

pola, 50T, powodowało powstanie zmian chlorofilowych i karłowatość roślin kukury* 

dzy [5]. Doniesienia o wywoływaniu zmian mutacyjnych czy obniżeniu indeksu mito- 

tycznego w wypadku stosowania słabych pól (np. 120 uT) nie zostały potwierdzone. 

Istnieją jednak pewne przesłanki wskazujące na to, że pole magnetyczne jest ko: 

promotorem mutagenezy. Znaczy to, że chociaż samodzielnie nie powoduje zmian 

w genomie, wzmaga działanie czynników mutagennych. Przykładowo trzykrotnie 

zwiększa liczbę aberracji chromosomowych spowodowanych działaniem mitomycy” 

ny C [50]. Powoduje także inhibicję telomerazy. Dowodem, że działanie pól magne- 

tycznych nie zawsze jest dla komórek obojętne, jest wytwarzanie pod wpływem jego 

działania tak zwanych białek szoku termicznego. Są to białka chroniące ważne dla ży* 

cia i funkcjonowania komórki struktury białkowe przed niekorzystnymi efektami 

działania szkodliwych czynników, na przykład wysokiej temperatury. Stąd zresztą 

wzięła się ich nazwa. Pod wpływem PEM białka szoku termicznego syntetyzowane 54 

znacznie szybciej niż przy wzroście temperatury [13]. 

Badania dotyczące działania pól magnetycznych lub elektromagnetycznych na 

nasiona i wyrosłe z nich rośliny dotyczą wielu różnych gatunków i mają bardzo zróż- 

nicowany charakter. Stosowane są różne typy pól, różne natężenia, układy doświad:
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czalne oraz urządzenia do obróbki nasion. Również stosowany materiał siewny był 
bardzo zróżnicowany, a co gorsza, często niedokładnie opisany. Utrudnia to porów- 
nanie wyników uzyskanych przez poszczególnych badaczy. Podobnie jak stosowanie 
różnych, nie zawsze zgodnych z obowiązującymi normami metod doświadczalnych, 
określających na przykład kiełkowanie nasion. W wypadku doświadczeń polowych 
brak jest zwykle opisu sposobu określania wschodów, a także nie uwzględniano wa- 
runków glebowo-klimatycznych występujących w okresie wegetacji badanych roś- 
lin. Dlatego, pomimo bogatego piśmiennictwa, trudno dokonać syntezy zamieszczo- 
nych w nim informacji. A jeszcze trudniej pokusić się o jednolity opis działania PEM. 

Jak już wspomniałam, większość prac stanowi opis pojedynczych doświadczeń. 
Tylko kilku autorów opublikowało więcej niż dwie prace. 

Pole magnetyczne nie znajduje, jak dotąd, szerokiego zastosowania w praktyce 
rolniczej. Nawet w wypadku uzyskania bardzo znacznego wzrostu plonów, czy po- 
prawy Jakości plonu, prace nie były kontynuowane. Jak również nie stosuje się przed- 
siewnej magnetostymulacji nasion w praktyce rolniczej na dużą skalę. 

Podsumowanie 
  

Pomimo wysuniętych powyżej zastrzeżeń, na podstawie opublikowanych do- 
tychczas wyników badań można stwierdzić, że: 

1. Przedsiewna obróbka nasion polem magnetycznym korzystnie wpływa na wigor 
nasion. Zwiększa się zdolność kiełkowania nasion i skraca jego czas. 

2. Siewki uzyskane z nasion poddanych magnetostymulacji rosną szybciej, lepiej 
wykorzystują materiały zapasowe zawarte w nasionach oraz lepiej dają sobie radę 
w warunkach stresowych. 

3. Stymulacja polem magnetycznym szczególnie dobrze wpływa na pierwsze etapy 
życia roślin (kiełkowanie i wzrost siewek). Ma to duże znaczenie praktyczne, 
gdyż wysoka równomierność wschodów i szybkie tworzenie łanu zwiększa kon- 
kurencyjność roślin uprawnych w stosunku do chwastów. 

4. Korzystny wpływ magnetostymulacji jest tym silniej szy, 1m gorsza jest jakość na- 
Sion. 

5. Niekorzystne działanie przejawiające się zmniejszeniem zdolności kiełkowania 
i anomaliami dotyczącymi morfologii siewek występują w wypadku stosowania 
ekstremalnie silnych pól niskiej częstotliwości albo długotrwałej ekspozycji pól 
elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości. 

6. Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach mikrofalowych, z uwagi na krótki 
czas ich działania, mogą stać się tanim środkiem poprawy jakości materiału siew- 
nego, szczególnie w nietypowych wypadkach, np. wysokiej zawartości nasion 
twardych. 

7. Mechanizm wielu procesów zachodzących w nasionach nie został jeszcze dokład- 
nie poznany. Dlatego trudno jest wyjaśnić mechanizm działania pól magnetycz-
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nych. Doświadczenia prowadzone są na zasadzie obserwacji procesu „bodziec - 

reakcja”. 

8. Wydaje się, że aby dokładnie poznać mechanizm działania pól magnetycznych na 

nasiona i wyrosłe z nich rośliny, należałoby przeprowadzić kompleksowe bada- 

nia, obejmujące wiele dziedzin nauki (fizjologię, biochemię, biofizykę, agrotech- 

nikę, elektronikę itp.). 
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Impact of magnetic field on the seeds and plants 
  

Key words: biomagnetism, influence of magnetic fields on seeds, influence 

of magnetic fields on plants, magnetic biostymulation of seeds, 

influence of electromagnetic fields (EMF) on seeds, pre-sowing 

seed treatment with magnetic field 

Summary 

Review of papers dealing with the influence of magnetic fields on seeds and plants 

grown from them, was presented. The influence of geomagnetic field and different 

weather phenomena were discussed. The effects of static magnetic field of differen! 

magnetic flux density and low frequency alternative magnetic fields were also presen- 

ted. Finally, the role of high frequency electromagnetic fields and their application in 

agricultural practice were described.


