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CAPITOLUL I

1.NOŢIUNI PRIVIND CÂMPURILE FIZICE

De ce şi cum se exercită forţele între diferitele obiecte aflate la distanţă fără să se atingă?

De ce forţele de gravitaţie pot acţiona, pe distanţe imense, între Soare şi Pământ, sau de

ce pot forţele electrice să mişte bucăţile de hârtie, la distanţă faţă de corpurile electrizate? Sau de

ce un magnet poate atrage bucăţile de fier, fără existenţa unui contact între ele?

Newton şi Coulomb au reuşit să dea o mărime acţiunii forţelor în spaţiu, iar Michael

Faraday şi James Maxwell au dat o nouă interpretare conceptului de interacţiune şi distanţă

(Tillery, B.W,1991).

Bineânţeles, forţa electrică sau forţa magnetică nu pot fi reprezentate de acţiunea

mecanică a forţelor, adică de tragere sau împingere musculară.

În ceea ce priveşte câmpul magnetic s-a observat încă din antichitate, că anumite bucăţi

de rocă din apropierea oraşului Magnesia din Asia mică au proprietatea de  a atrage fierul.

Energia necesară manifestării acestei acţiuni se datorează câmpului magnetic, care deşi

este o idee abstractă reprezintă un efect relativist (Feynman, P.,R., 1970).

1.1. SITUAŢIA  ACTUALĂ  PRIVIND ACŢIUNEA CÂMPURILOR FIZICE

ASUPRA ORGANISMELOR VII

Influenţa câmpurilor electrice asupra plantelor întâlnim în documentele primului Congres

Internaţional de Electroradiobiologie de la Bologna din 1935, unde I. L. Pech (1935), anunţă

cercetări referitoare la rolul câmpului electric terestru în fenomenele biologice.

Procesele legate de germinația seminţelor și modificările histologice, sunt studiate de

către Okamoto (1955). Mai recent, S.O.Nelson şi colab., (1961), utilizând câmpuri electrice și

radiofrecvenţe în tratarea seminţelor de grâu, obțin sporuri de producție. L. E. Murr (1966),

experimentând câmpurile electrostatice în tratarea seminţelor de grâu, nu remarcă o tendință

semnificativă în creșterea vitezei de germinație.

Ritmuri de creștere a plantelor ecranate în cuști Faraday, a constatat și A. A. Kicigin

(1965), folosind câmpul electric artificial produs de o rețea metalică cu vârfuri orientate către sol
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și electrizată pozitiv, se constată creșterea respirației, asimilației clorofiliene și activarea altor

funcții.

Influența câmpurilor statice, în comparație cu cele de 60 Hz, privind viteza de germinație

a semiţelor de grâu și soia, după cum susține Fred W. Weaton (1971), este mai mică,

constatându-se în unele cazuri chiar efecte de inhibare a creșterii plantelor.

1.2.IMPORTANŢA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE PE PLAN

MONDIAL ȘI ÎN ROMÂNIA

Plantele medicinale şi aromatice reprezintă o speranţă biologică a omenirii de o valoare

inestimabilă, iar grija pentru această moştenire, lansată de OMS în chemarea ''salvaţi plantele

care salvează vieţi'', are o importanţă majoră. Valorificarea acestui potenţial biologic, tezaur de

medicamente şi sursă inepuizabilă de materii prime pentru industria de medicamente, alimentară

etc., se poate realiza printr-un volum uriaş de muncă migăloasă şi competentă, facută de oameni

pricepuţi şi cu dragoste faţă de semeni şi faţă de imensitatea de flori, frunze, rădăcini, izvor

nesecat de viaţă şi sănătate (Varban, 2001).

1.3.IMPORTANŢA ALIMENTARĂ ŞI FARMACEUTICĂ A PLANTELOR MEDICINALE ŞI

AROMATICE

Este unanim acceptată azi că plantele medicinale se folosesc în terapeutică

datorită substanţelor pe care le conţin şi care sunt produse ca urmare a metabolismului

propriu fiecarei specii. Aceste substanţe active farmacologic li s-a dat denumirea de principii

active. Această noţiune a fost introdusă în ştiinţă de medicul elveţian Paracelsus (în 1927) şi

care a arătat că din substanţele conţinute de o plantă numai unele sunt farmacologic active.

    Biosinteza principiilor active şi acumularea lor este diferită în organele vegetale. De

aceea, în practică se utilizează acele organe care prezintă un conţinut ridicat în principii active.

Aceste organe vegetale au primit denumirea de produs vegetal medicinal şi care înlocuieşte

termenul mai vechi de drog, utilizat azi pentru produsele halucinogene.
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CAPITOLUL II

Teza de doctorat ‚Efecte ale interacţiunii câmpurilor fizice cu specii de plante

medicinale’ a fost eleborată în urma cercetărilor efectuate în perioada 2009-2011 cu scopul

aplicării unor metode de influenţare a capacităţii de germinare prin folosirea câmpurilor fizice,

pentru determinarea modificărilor structurale la nivel molecular precum şi modificări ale

proprietăţilor calorice a seminţelor de Ocimum basilicum, Tagetes patula şi Saureja hortensis.

In ceea ce priveşte factorii experimentali aplicaţi experienţelor efectuate in

perioada 2009-2011 precum si graduările acestora sunt următoarele:

Pentru determinarea capacităţii de germinare a seminţelor supuse acţiunii câmpului

electric s-au luat în studiu o experienţă polifactorială după următoarea schemă:

1.Factorul A - anul de recoltare cu graduările:

a1-2009

a2-2010

a3-2011

Factorul B – specia, cu graduările:

b1-busuioc (Ocimum basilicum)

b2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

b3-crăiţe (Tagetes patula)

Factorul C – câmpul electric, cu graduările:

c1-varianta nesupusă câmpului electric (martor)

c2- 1600 V/m

c3- 46.97 V/m

c4-191,27 V/m

c5-388,8 V/m

Pentru determinarea capacităţii de germinare a seminţelor sub influenţa

biofitomodulatorilor de tip AD, s-a luat în studiu o experienţă polifactorială după cum urmează:

Factorul A - anul de recoltare cu graduările:

a1-2009

a2-2010

a3-2011
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Factorul B – specia, cu graduările:

b1-busuioc (Ocimum basilicum)

b2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

b3-crăiţe (Tagetes patula)

Factorul C – biofitomodulatori de tip AD, cu graduările:

c1-varianta nesupusă biofitomodulatorilor de tip AD (martor)

c2-DIEE

c3-DEA

c4-DIEE+DEA

Pentru determinarea capacităţii de germinare a seminţelor supuse acţiunii fascicolului

laser, s-a luat în studiu o experienţă polifactorială după cum urmează:

Factorul A - anul de recoltare cu graduările:

a1-2009

a2-2010

a3-2011

Factorul B – specia, cu graduările:

     b1-busuioc (Ocimum basilicum)

      b2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

      b3-crăiţe (Tagetes patula)

Factorul C – timpul de expunere sub acţiunea fascicolului laser, cu graduările:

c1-varianta nesupusă fascicolului laser (martor)

c2-15 secunde

c3-300 secunde

c4-600 secunde

Pentru determinarea capacităţii de germinare a seminţelor supuse acţiunii câmpului

torsional, s-a luat în studiu o experienţă polifactorială după cum urmează:

Factorul A – câmpul torsional cu graduările:

a1-câmp torsional de stânga pentru seminte uscate;

a2- câmp torsional de dreapta pentru seminte uscate;

a3-câmp torsional de stânga pentru seminte umede;

a4- câmp torsional de dreapta pentru seminte umede;
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Factorul B – specia, cu graduările:

b1-busuioc (Ocimum basilicum)

b2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

b3-crăiţe (Tagetes patula)

Factorul C – timpul de expunere sub acţiunea câmpului torsional, cu graduările:

c1-varianta nesupusă câmpului torsional (martor)

c2-30 minute

c3-60 minute

c4-90 minute

Pentru determinarea modificărilor structurale la nivel molecular s-a luat în studiu o

experienţă poliafactorială după cum urmează:

Factorul A – specia, cu graduările:

a1-busuioc (Ocimum basilicum)

a2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

a3-crăiţe (Tagetes patula)

Factorul B – câmpul electric, cu graduările:

b1-variantă nesupusă câmpului electric (martor)

b2-intensitate 46,87 V/m

Factorul C – biofitomodulatori de tip AD, cu graduările:

c1-variantă nesupusă biofitomodulatorilor de tip AD (martor)

c2-DIEE

c3-DEA

Pentru determinarea efuzivităţii termice s-a luat în studiu o experienţă poliafactorială

după cum urmează:

Factorul A – specia, cu graduările:

a1-busuioc (Ocimum basilicum)

a2-cimbru de gradină (Satureja hortensis)

Factorul B – câmpul electric, cu graduările:

b1-variantă nesupusă câmpului electric (martor)

b2-intensitate 46,87 V/m
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2.4. METODE CE CERCETARE UTILIZATE ÎN REALIZAREA STUDIILOR

Determinarea capacităţii de germinare a seminţelor s-a realizat în cadrul laboratorului de

Biofizică de la USAMV Cluj,  determinarea modificărilor structurale la nivel molecular şi

modificările proprietăţilor calorice au fost realizate în cadrul Institutului Naţional de Cerecetare-

Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj.
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CAPITOLUL III

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Analiza rezultatelor experimentale, prelucrate polifactorial, prin analiza varianţei, se

realizează atât la nivel factorial, cât şi la nivelul înteracţiunilor acestor factori (rezultatele

interacţiunilor a 2 sau 3 factori) prin medii ale facultăţii germinative a loturilor de seminţe

testate, diferenţe faţă de martor, fizice şi relative şi, interpretari ale acestor diferenţe prin

diferenţe limită (DL/LSD-engl.) calculate pentru pragurile de semnificaţie p < 0,05; p <

0,01; p<0,001 sau comparaţii multiple între variante - prin testul Duncan pentru pragul de

semnificaţie p < 0.05.

3.1. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE PENTRU MODIFICAREA

CAPACITĂŢII DE GERMINARE A SEMINŢELOR DE BUSUIOC (OCIMUM

BASILICUM), CIMBRU DE GRĂDINĂ (SATUREJA HORTENSIS), CRĂIŢE (TAGETES

PATULA) SUB ACŢIUNEA CÂMPULUI ELECTRIC

3.1.2. Influenţa anului de provenienţă a seminţelor, asupra germinaţiei acestora în

câmp electric

Analizând germinaţia medie a seminţelor tratate în câmp electric sub aspectul influenţei

anului de provenienţă a acestora, este de remarcat faptul că, diferenţele climatic ale celor trei ani

de experienţe se regăsesc ca influenţă în nivelul mediu al germinaţiei seminţelor, iar diferenţele

între germinaţia specifică fiecărei serii de seminţe sunt semnificative statistic între anii 2009 şi

2010 sau 2009 şi 2011, fiind nesemnificativă între anii 2010 şi 2011. Cea mai bună germinaţie a

semințelor supuse în câmp electric se obţine la seminţele provenite din anul 2009, când din

punct de vedere al precipitaţiilor a fost cel mai secetos an (284,5 mm). Cele trei specii luate în

studiu, nu au cerinţe deosebite faţă de climă, iar faţă de umiditate cerinţele sunt reduse, având o

bună rezistenţă la secetă.
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                       Tabelul 3.4

Sinteza comparatiilor între anii de provenienţă ai seminţelor,

prin testul Duncan

Nr. crt An Germinația (%) Semnificația
1 2010 79,58 A
2 2011 79,75 A
3 2009 80,73 B

Eroarea mediilor SX =  0,10 (%)
Valori DS teoretice:  0,32 - 0,34

3.1.3. Influenţa intensităţii câmpului electric asupra germinaţiei seminţelor

Germinaţia seminţelor a fost influenţată foarte semnificativ de creşterea intensităţii (tab.

3.6). Chiar dacă diferenţele germinaţiei seminţelor expuse în câmp electric cu intensitate mai

mare decât martorul (Mt netratat în câmp electric) sunt foarte semnificative la toate nivelele de

intensitate testate, se observă că mărirea intensităţii peste 46,97 V/m nu mai stimulează

germinaţia. La intensitatea de 1600 V/m, germinaţia seminţelor a scăzut în medie cu 4.63% faţă

de germinaţia seminţelor din varianta de intensitate 46,97 V/m, în care s-a obţinut germinaţia

medie maximă.

Tabelul 3.6.

Influenta factorului intensiatea câmpului electric asupra germinaţiei seminţelor

Diferenţe faţă de martorNr.crt. Intensitate E
(V/m)

Germinaţia
medie (%) relative fizice

Semnificaţii

1. - 75,67 100,0 0,00 Mt
2. 388,8 78,43 103,7 2,77 ***

3. 191,27 81,89 108,2 6,22 ***
4. 46,97 84,37 111,5 8,70 ***
5. 1600 79,74 105,4 4,07 ***

DL/LSD (p 5%) =0,39
DL/LSD (p 1%) =0,52
DL/LSD(p 0.1%)=0,67
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3.2.ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE PENTRU MODIFICAREA

CAPACITĂŢII DE GERMINAŢIE A SEMINŢELOR DE BUSUIOC (OCIMUM

BASILICUM), CIMBRU DE GRĂDINĂ (SATUREJA HORTENSIS), CRĂIŢE (TAGETES

PATULA) SUB ACŢIUNEA BIOFITOMODULATORILOR DE TIP AD

3.2.1.Influenţa speciei asupra germinaţiei la seminţele supuse

biofitomodulatorilor de tip AD

Răspunsul speciilor testate la tratarea seminţelor cu biofitomodulatori de tip AD este

foarte diferit. Germinaţia seminţelor a două specii depăşeşte media de referinţă (Satureja

hortensis şi Ocimum basilicum): prima – foarte semnificativ statistic, iar ce-a de-a doua –

semnificativ statistic.

Specia Tagetes patula nu reacţionează semnificativ la biofitomodulatorii de tip AD

testaţi, astfel că realizează o medie a germinaţiei de 77,08 %, care reprezintă doar 93% din

media germinaţiei speciilor testate, diferenţa faţă de aceasta, fiind foarte semnificativă statistic.

Tabelul 3.10

Influența factorului specie asupra germinației la semințele tratate cu

biofitomodulatori de tip AD

Diferenţe faţă de martorNr.crt. Specie Germinaţia
medie (%) relative fizice

Semnificaţii

1. Media între specii 82.91 100.0 0.00 Mt.
2. Tagetes patula 77.08 93.0 -5.82 000
3. Satureja hortensis 87.58 105.6 4.68 ***
4. Ocimum basilicum 84.06 101.4 1.15 *

DL/LSD (p 5%) =0.92
DL/LSD (p 1%) =1.53
DL/LSD(p 0.1%) =2.86

3.2.3. Influenţa factorului biofitomodulatori de tip AD asupra germinaţiei

Cele trei variante de fitomodulatori AD testate, au avut influenţă diferită asupra

germinaţiei seminţelor din experiment (tab.3.12). Astfel, biofitomodulatorul DIEE are efect

negativ asupra germinaţiei seminţelor, valoarea medie a acesteia la variantele tratate, fiind sub

valoarea medie martor, obţinută în varianta netratată. Adaosul de biofitomodulator DEA
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favorizează creşterea semnificativă (cu 2,56%) a procentului mediu de germinaţie al seminţelor

tratate. Cea mai eficientă variantă din acest experiment este cea în care seminţele au fost tratate

cu biofitomodulatorul DEA singur. Procentul mediu de germinaţie în acest caz, este superior

semnificativ statistic, faţă de germinaţia medie calculată la toate celelalte variante tratate sau

netratate cu bifitomodulatori.

Tabelul 3.12

Comparaţii multiple privind germinaţia seminţelor tratate cu biofitomodulatori de

tip AD (Testul Duncan)

Clasificare Biofitomodulatori tip AD Germinaţia medie
(%)

Semnificatii

1 DIEE 80,93 A
2 Mt. 81,22 A
3 DIEE + DEA 83,78 B
4 DEA 85,70 C

Eroarea mediilor SX =  0,22 (%)
Valori DS teoretice: 0,63  -   0,68 pentru p
< 0.05

3.3. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE PENTRU MODIFICAREA CAPACITĂŢII

DE GERMINARE A SEMINŢELOR DE BUSUIOC (OCIMUM BASILICUM), CIMBRU

DE GRĂDINĂ (SATUREJA HORTENSIS), CRĂIŢE (TAGETES PATULA) DATORATE

INFLUENŢEI RADIAŢIEI LASER

3.3.1.Germinaţia seminţelor supuse unui fascicul laser, în funcţie de specie

Cele trei specii testate se comportă semnificativ statistic diferit sub aspectul facultăţii

germinative a seminţelor tratate cu fascicul laser (tab. 3.17). Mediile germinaţiei, calculate pe

experiment, relevă implicarea speciei, observându-se că dintre cele trei specii a căror

seminţe au fost testate, germinaţia cea mai bună se obţine la specia Tagetes patula, care se

situează la diferenţă semnificativă statistic de următoarea specie, Ocimum basilicum; cea mai

redusă germinaţie obţinându-se la specia Satureja hortensis. S-au înregistrat diferenţe

semnificative statistic între toate cele 3 specii.
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Tabelul 3.17

Germinaţia seminţelor expuse la fascicul laser, la cele trei specii analizate.

Sinteza comparaţiilor prin testul Duncan

Clasificare Specia Germinaţia medie (%) Semnificatii
1 Satureja hortensis 59,89 A
2 Ocimum basilicum 71,33      B
3 Tagetes patula 75,33         C

Eroarea mediilor SX =0,14 (%)
Valori DS teoretice: 0,55 - 0,56 pentru p   < 0.05

3.3.2.Influenţa timpului de expunere a seminţelor tatate cu fascicul laser asupra

germinaţiei

Timpul de expunere a seminţelor la tratamentul cu fascicul laser are influenţă asupra

germinaţiei, conform datelor din tabelul 3.20:

Ø expunerea scurtă (15s) inhibă germinaţia seminţelor, astfel că media germinaţiei

înregistrată la probele expuse 15 secunde la fascicul laser este sub media germinaţiei

seminţelor netratate, cu 8,33%;

Ø mărirea timpului de expunere, la 300 secunde, duce la diminuarea efectului inhibitor

al germinaţiei. Astfel, media germinaţiei seminţelor de la aceste probe este

inferioară martorului netratat, cu doar 3,59% (diferenţa fiind asigurată statistic);

Ø la 600 secunde – timp de expunere la fascicul laser, se obţine o medie a germinaţiei

seminţelor superioară lotului netratat cu laser, semnificativ statistic. Diferenţa faţă

de varianta martor se cifrează la 6% de germinaţie.

Astfel, se poate trage următoarea concluzie: radiaţia laser influenţează semnificativ

statistic pozitiv - germinaţia seminţelor, doar la un timp lung de expunere: 600s, conform

variantelor testate. Această concluzie este întărită şi de datele cuprinse în tabelul 3.20, din care

se observă interacţiunea fiecărui an de formare a seminţelor cu timpul de expunere a acestora la

fascicul laser şi efectul cumulat asupra germinaţiei.
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Tabelul 3.20

Sinteza comparaţiilor privind germinaţia influenţată de timpii de expunere a seminţelor la

fascicul laser (testul Duncan)

Nr. crt Timp (s) Germinaţia (%) Semnificaţia
1 15 62.00           A
2 300 66.74  B
3 - 70.33          C
4 600 76.33                  D

Eroarea mediilor SX =       0,11 (%)
Valori DS teoretice:  0.32 – 0.35

3.4.ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE PENTRU MODIFICAREA

CAPACITĂŢII DE GERMINARE A SEMINŢELOR DE BUSUIOC (OCIMUM

BASILICUM), CIMBRU DE GRĂDINĂ (SATUREJA HORTENSIS), CRĂIŢE (TAGETES

PATULA) DATORATE ACŢIUNII CÂMPULUI TORSIONAL

3.4.1.Influenţa speciei asupra germinaţiei seminţelor uscate,
supuse în câmp torsional

Se poate afirma din startul analizei rezultatelor de germinaţie a seminţelor uscate de la

cele trei specii analizate, că supunerea acestora în câmp torsional are efect inhibitor asupra

germinaţiei, cu diferenţieri caracteristice speciei, tipului de câmp torsional sau duratei de

expunere.

Din analiza rezultatelor cuprinse în tabelul 3.23, se poate observa că cel mai puternic este

afectată germinaţia seminţelor speciei Satureja hortensis, a cărei valoare se cifrează la doar

40,50%. Faţă de media germinaţiei seminţelor din acest experiment, germinaţia seminţelor de

Satureja hortensis este cu 23,93% mai redusă. Cel mai puţin afectate sunt seminţele speciei

Ocimum basilicum, a căror germinaţie medie în câmp torsional, se ridică la 87,46%, depăşind

media experimentului cu 23,03%. Este important de urmărit în ce măsură valorile germinaţiei

seminţelor la cele 3 specii se comportă în raport cu germinaţia specifică seminţelor neexpuse în

câmp torsional.



21

Tabelul 3.23
Exprimarea speciilor în valoarea germinaţiei seminţelor

expuse în câmp torsionarl
Diferenţe faţă de martorNr.crt. Specie Germinaţia

medie (%) relative fizice
Semnificaţii

1. -

x 64,43 100,0 0,00 Mt.

2. Tagetes patula 65,33 101,4 0,90 ***
3. Satureja hortensis 40,50 62,8 -23,93 000
4. Ocimum basilicum 87,46 135,7 23,03 ***

DL/LSD (p 5%) = 0,39
DL/LSD (p 1%) =0,56
DL/LSD(p 0.1%) =0,84
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CAPITOLUL IV

CONCLUZII GENERALE

Concluziile cu privire la rezultatele obţinute în cei trei ani experimentali la speciile

Ocimum basilicum (busuioc), Tagetes patula (Crăiţe) şi Satureja hortensis (Cimbru de gradină)

sunt sintetizate după cum urmează:

Rezultate obţinute pentru determinarea capacităţii de germinare sub influenţa câmpului

electric:

Ø în ceea ce priveşte acţiunea câmpului electric, cele trei specii supuse analizei

reacţionează diferit;

Ø intensitatea câmpului electric poate determina o creştere sau o scădere a capacităţii

de germinaţie;

Este certă influenţa câmpului electric asupra capacităţii germinative, fără a se putea

realiza o corelare directă între specii, intensitatea câmpului electric şi condiţiile climatice.

Rezultate obţinute pentru determinarea capacităţii de germinare sub influenţa

biofitomodulatorilor de tip AD:

Ø capacitatea germinativă a speciilor luate în lucru depinde de condiţiile climatice a

anilor de provenienţă a seminţelor şi de tipul biofitomodulatorilor utilizaţi;

Ø influenţa biofitomodulatorului de tip DEA este seminificativ superior statistic faţă

de DIE şi combinaţia dintre ei;

Rezultate obţinute pentru determinarea capacităţii de germinare sub influenţa fasciculului

laser, adică câmpului electromagnetic:

Ø acţiunea fasciculului laser influenţează puternic capacitatea germinativă a

seminţelor speciilor luate în studiu;

Ø condiţiile climatice sunt neglijate faţă de acţiunea radiaţiei laser;

Ø puterea fasciculului laser şi timpul de expunere determină semificativ statistic

capacitatea de germinare.

Rezultate obţinute pentru determinarea capacităţii de germinare sub influenţa câmpului

torsional pentru seminţe umede:
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Ø seminţele speciilor luate în studiu sunt sensibile atât faţă de câmpul torsional de

dreapta cât şi faţă de câmpul torsional de stânga;

Ø seminţele speciilor luate în studiu reacţionează diferit atât la câmpul torsional de

dreapta cât şi la câmpul torsional de stânga;

Ø seminţele speciei Ocimum basilicum a avut o germinaţie foarte semificativ pozitivă

atât în camp torsional de dreapta cât şi în câmp torsional de stânga;

Ø Capacitatea de germinaţie a seminţelor luate în studiu a fost foarte semnificativ

pozitivă în câmp torsionat de stanga pentru timpii de expunere 30 şi 90 minute, iar

pentru câmpul torsional de dreapta la timpul de expunere de 60 minute;

Rezultate obţinute pentru determinarea capacităţii de germinare sub influenţa câmpului

torsional pentru seminţe uscate:

Ø În cazul seminţelor uscate supunerea acestora în câmp torsional are efect inhibitor

asupra capacităţii de germinaţie cu diferenţierile caracteristice speciei, tipului de

câmp torsional sau a duratei de expunere;

Ø Capacitatea de germinare a seminţelor expuse în câmp torsional de dreapta este

superioară capacităţii de germinare în câmp torsional de stanga;

Ø Câmpul torsional de stanga asigură menţinerea repausului seminal o perioadă mai

lungă şi o diminuare a reacţiei seminţelor a factorilor de mediu.

Rezultate obţinute pentru determinarea efuzivităţii termice pentru seminţele de Ocimum

basilicum şi Tagetes patula:

Ø Analiza fotopiroelectrică (PPE) arată că efuzivitatea medie scade în urma

energizării seminţelor în câmp electric.

Rezultate obţinute pentru determinarea modificărilor structurale la nivel molecular prin

rezonanţă magnetică nucleară (RMN):

Ø În urma analizelor prin tehnica RMN nu se observă diferenţe structurale între

probele martor şi cele energizate, spectrele fiind asemănătoare.

Câmpurile fizice produc modificări ale capacităţii de germinare a seminţelor speciilor

luate în studiu, aceste modificări fiind diferite în funcţie de felul câmpului, de specie şi uneori de

condiţiile climatice.

Putem afirma că acţiunea biofitomodulatorilor de tip AD se manifestă prin intermediul

câmpului torsional, datorită modului de acţiune al acestuia.
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