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INTRODUCERE

Revoluţia  ştinţifică şi tehnică contemporană, declanşată la scară mondială în toate

domeniile de activitate, are consecinţe importante asupra uneia dintre problemele

esenţiale ale mileniului, asigurarea condiţiilor necesare traiului.

După  produsele  alimentare, o cerinţă pe piaţa de dezvoltare este şi materialul

lemnos. Defrişările masive din pădurile tropicale, amazoniene, chiar şi cele europene au

condus la o perturbare a sistemului ecologic, trăgând un mare semnal de alarmă în

privinţa utilizării echilibrate a resurselor existente pe Pământ.

Pe plan mondial, la ora actuală, culturile de Paulownia, ocupă o zonă restrânsă.

Cercetările privind implementarea, protecţia şi valorificarea materialului lemnos cunosc

în ultimul timp o dezvoltare importantă.

O direcţie modernă de cercetare interdisciplinară abordată în lucrarea de faţă este

utilizarea câmpurilor fizice în stimularea proceselor de germinaţie a seminţelor speciei

Paulownia ( Siebold &Zucc.) şi a transferului izotopului Cs în plantă.

Cercetărilor şi experimentele au fost efectuate în trei ani de studii doctorale.

Teza este structurată pe şapte capitole. Primul capitol prezintă cercetările în

domeniul biofizicii care vizează acţiunea câmpurilor fizice asupra materialului vegetal.

În al doilea capitol este prezentată descrierea  generală a speciei Paulownia (

Siebold &Zucc.).

Câmpurile fizice studiate sunt prezentate în capitolul al treilea cu o descriere a

celor mai importante caracteristici.

Capitolul al patrulea prezintă scopul şi obiectivele cercetării acestei teze.

Capitolul cinci descrie metoda de determinare a germinaţiei a materialului vegetal

folosit, protocoalele experimentale folosite, aparaturile folosite, dozele aplicate,

protocolul axperimental pentru evidenţierea izotopului Cs în plantă, metode matematice

şi statistice.

Capitolul şase prezintă analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii

câmpurilor fizice şi a elementelor radioactive la specia Paulownia(Siebold & Zucc.).

Capitolul şapte sintetizează concluziile desprinse în urma cercetărilor

experimentale efectuate.
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Pentru realizarea cercetărilor științifice care au dus la finalizarea acestei teze de

doctorat am beneficiat de sprijin financiar prin intermediul proiectului POSDRU

159/1.5/S/132765 „Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței

în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical

veterinar, ale societății bazate pe cunoaștere”, finanțat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

CAPITOLUL I

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL BIOFIZICII

1.1 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE ÎN CÂMP ELECTRIC

Cercetările biofizice au vizat utilizarea câmpului electric, datorită impactului

cunoscut asupra materiei vii.

O îmbunătăţire a condiţiilor standard a  seminţelor de rapiţă (Brassica napus L.)

cu până la 80%, au fost prezentate prin date despre sortarea şi stimularea germinaţiei

seminţelor cu ajutorul câmpului electric. Câmpul electric are o influență pozitivă asupra

dinamicii la semințele cu germinare scăzută, acesta accelerează procesul cu 2-3 zile

(Pozeliene and Lynikiene,2009 ).

1.3 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE ÎN CÂMP

ELECTROMAGNETIC

Descoperirea laserului a fost foarte importantă, prin aplicarea lui în diverse

domenii  precum medicina, biologia, chimia, fizica, cât și agricultura. Dintre aplicațiile

sale în agricultură putem aminti utilizarea lui ca un dispozitiv biostimulator.  Acțiunea

laserului, de intensitate scăzută, produce biostimulare atunci când este utilizat pe semințe,

răsaduri și plante (Aladjadjiyan, 2007;Chen et al., 2005;Dziwulska, 2006;   Govil et al.,

1985; Hernandez et al., 2007, 2008; Perveen et al., 2010).
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1.4 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE CU RADIAȚII GAMMA

Efectul expunerii la radiații gamma a semințelor pregătite pentru germinare și

efectul asupra creșterii la Pinus kesiya Gord și P. Wallichiana , a arătat diferența de

răspuns la dozele aplicate în funcție de specie (Thapa, 2004). S-a constatat, că apar

diferențe semnificative, chiar între specii înrudite în ceea ce privește sensibilitatea la

radiații gamma.

1.5 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE ÎN CÂMP SUBTIL

La aplicarea bio-fito-modulatorilor DEA şi DIEE pe tulpina de Pelargonium, în

urma studiului efectuat, prin urmărirea procesului de fotosinteza, se obţine o creştere

semnificativă de substanţă uscată în frunze, ca urmare a acţiunii dispozitivelor (Radu et

al.,2014 ).

1.6 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE CU FTIR

Cu ajutorul metodei de spectrometrie de infraroşu s-a reuşit izolarea şi

caracterizarea  unei paulownioside, o nouă glucozidă iridoidă extrem de oxigenată din

Paulownia tomentosa. Investigaţiile au fost realizate cu un extract etanolitic obţinut din

frunzele de Paulownia tomentosa. În urma izolării de paulowniosidă s-au determinat

spectral legăturile de H şi cele de C.(Adriani et al., 1981)

1.7 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR BIOFIZICE CU IZOTOPUL CESIU

Constantinescu și colaboratorii (1988) au măsurat nivelul de radioactivitate din

vegetație  în locuri diferite din România, imediat după accidentul de la Cernobâl (Mai

1986) și șase luni mai târziu (octombrie 1986) și au concluzionat că asimilarea de

radionuclizi de către plante s-a efectuat prin depuneri pe suprafața frunzelor, în timp ce

absorbția prin rădăcini din sol (depunere indirectă) și ploaie nu a fost semnificativă.
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CAPITOLUL II

DESCRIEREA GENERALĂ A SPECIEI PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

2.1 CARACTERSTICI GENERALE ALE SPECIEI PAULOWNIA(SIEBOLD & ZUCC.)

Paulownia (Siebold & Zucc.), cunoscută sub numele de copacul Prinţesei, este un

copac cu frunze căzătoare, nativ din Asia de Est, în special din China (Hu 1961). Acesta

este un copac de dimensiuni medii, cunoscut pentru frunzele sale mari în formă de inimă,

și flori violet parfumate, sub formă de clustere. Paulownia înflorește devreme în

primăvară (HU 1961). Frunzele ajung la un metru în lungime și lățime. Paulownia se

înmulțește prin germinarea semințelor sau puieți de dimensiuni mari. (HU 1961,

Carpenter and Smith 1981, Preston 1983).

Frunzele sunt pufoase, dense, mai ales pe partea inferioară. Florile de Paulownia

sunt perfecte, iar fructele se regăsesc sub forma de capsule, în formă de ou, care se

deschid pentru a elibera semințele în luna octombrie. Ele pot germina ușor, în condiții

favorabile, sau prezintă o hibernare indusă până în anul următor (Hu 1961, Carpenter et

al 1983, Young și Young 1992, Kuppinger et al., 2008, Innes 2009). Specia este

producătoare prolifică de semințe, ce pot fi estimate la 2.000 de semințe mici, pe capsulă

de fruct, și zeci de milioane de semințe pot fi produse de un copac matur, pe sezon

(Millsaps 1936, Tang et al 1980, Carpenter et al 1983, Kuppinger 2008).
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2.6 SPECIA PAULOWNIA ÎN LUME ȘI ROMÂNIA

Fig.2.1 Harta lumii cu culturi de Paulownia

Fig.2.1 Word Map with Paulownia crops

(http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Paulownia+tomentosa&guide=North_America

n_Invasives&cl=US/VA)

Paulownia a fost introdusă prima dată în SUA la mijlocul anului 1840 ca un copac

ornamental, plantat în grădini, parcuri din oraș, și de-a lungul drumurilor (Tang et al

1980, Preston 1983).

Prezența speciei Paulownia în România nu este încă bine conturată, fiind încă la

începuturile unor proiecte de dezvoltare și implementare.

În orașul Craiova, specia Paulownia a fost plantată în scopul creerii unor spații

verzi, cercetări efectuate de peste 25 de ani la Facultatea de Horticultură a Universității

din Craiova.

Se pot aminti orașele unde există copaci Paulownia ce au vârsta cuprinsă între 30-

50 ani: Baia Mare, Cluj-Napoca, Băile Herculane, Timisoara, Arad, București, Buzău,

Horezu-Mănăstire, Govora Băi, Caracal, Craiova, Miniș, Slatina, Tîrgu Jiu,Vaslui

(Simion, 2009).

În momentul actual în România au luat amploare de câțiva ani proiecte importante,

cu sprijin financiar din partea Comunității Europene, pentru cultivarea plantațiilor de
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Paulownia. Există firme de dezvolatre și implemenatre a acestor culturi. Se pot aminti

două culturi private în județul Cluj, în comuna Mociu, și în comuna Bogata.

2.7 DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI VALOAREA ECONOMICĂ

Lemnul de Paulownia este foarte ușor și durabil atunci când este prelucrat, fiind

ideal pentru diverse utilizari (HU 1961). În Asia de Est, lemnul de Paulownia a fost

utilizat de secole ca material artizanal pentru temple, mobilier, instrumente muzicale,

jucării și dulapuri. Se poate folosi ca și material pentru uși, ferestre, pereţi ușori, tavane,

grinzi deoarece nu se curbează. Există temple peste 100 de ani în care grinzile din lemn

sunt încă în stare bună.

Extrase din fructe, frunze, și lemn sunt folosite în tratament adjuvant pentru

bronșită. Extrasele din fructe scad frecvența atacului astmatic ( Kyoung, 1994 ). Un

extract apos din fruct și frunze regenerează părul și stimulează scalpul, ce determină

creșterea părului. Uleiurile extrase se prepară sub formă de soluții sau tablete (Duke,

1985 ). Fructele prezintă un efect hipotensiv, și extrase din lemn sunt utilizate pentru a

trata unele infecții bacteriene (Wysokinska and Rozga, 1998).

În ultimele decenii proiecte importante se demarează în lume pentru producția de

biomasă din lemnul de Paulownia, putem aminti ”Silva Tree”(2010) pentru Fondul

Energetic ”Investiția într-un proiect de biomasă împădurire în Panama ”.

CAPITOLUL III

DESCRIEREA GENERALĂ A CÂMPURILOR FIZICE ȘI A

ELEMENTELOR DE RADIOACTIVITATE

3.1 CÂMP ELECTRIC, ELECTRICITATE

Issac Newton, cunoscut ca şi cel care pune bazele fundamentale ale mecanicii,

aprofundează studii de electricitate şi magnetism. Bazele electricităţii, fiind puse şi
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dezvoltate de Charles Augustin de Coulomb, Michael Faraday şi James Maxwell dau o

nouă interpretare a conceptelor din fizica clasică, dezvoltând ideile de câmpuri fizice.

Existenţa câmpului electric este pusă în evidenţă prin experimente simple, putând

fi percepută de simţurile omului. Este pusă în evidenţă prin interacţiunea sarcinilor

electrice între ele. Toate demostraţiile fizicienilor pun în evidenţă accelerarea sarcinilor

electrice în spaţiu care creează câmp electric (Purcell,1982).

3.2 CÂMP MAGNETIC, MAGNETISM

Istoria geomagnetismului cuprinde oameni celebri şi lucrările lor care au necesitat

ani lungi de studiu intens. William Gilbert,  a motivat că Pământul în sine este magnetic.

Conexiunea crucială între electricitate și magnetism a fost descoperită și apoi explorată

de mai mari fizicieni  ai sec.XIX-lea, inclusiv Hans Ørsted, André Marie Ampère,

Michael Faraday și James Clerk Maxwell.

Studiile lui Hans Christian Oersted legate de electricitate, publicate în 1820, arată

că acul busolei este deviat de curentul electric. Astfel câmpul magnetic este datorat

sarcinilor electrice, respectiv  curentului electric (Berkely, 1981).

Ampère a publicat propriul model de magnetism în 1825, în care magnetismul se

datorează buclelor de curgere de curent în loc de dipolii de încărcătură magnetică, diferit

de modelul lui Poisson. ( Feyman, 1969, Halliday and Resnik, 1975).

3.3 CÂMPUL ELECTROMAGNETIC

Câmpul electromagnetic poate fi perceput ca o combinație dintre câmpul electric

și câmpul magnetic. Dacă câmpul electric este produs de sarcini staționare, iar câmpul

magnetic de mișcarea particulelor încarcate electric, adică curentul electric, atunci

câmpul electromagnetic este creat de cele două câmpuri. Ca și descriere matematică este

redat de Maxwell în ecuațiile ce au revoluținat electrodinamica, și în legile forțelor

Lorentz (Cook, 2002).
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Fig.3.3.1 Câmpul electromagnetic (http://www.dannex.se/theory/1.html )

3.4 CÂMPUL SUBTIL, BIO-FITO-MODULATORII A.D.

Bio-fito-modulatorii, de tip Ancu Dincă, sunt  dispozitive de încărcare şi

echilibrare energetică şi de neutralizare a radiaţiilor nocive, inventate recent.

Bio-fito-modulatorii  ca şi principiu de funcţionare au la bază două tipuri de

efecte, care le produce radiaţia holografică emisă de plante, cel de stimulare şi cel de

inhibare.

Bio-fito-modulatorii DIEE şi DEA au în componența lor cristale de la 40 de

plante, cristale a căror activare poate fi evidenţiată în prezenţa unui câmp electromagnetic

cu caracteristici negative (radiația pământului sau biocâmpul uman).

Fig.3.4.1 Bio-fito-modulatorul Ancu Dincă de tip DEA și DIEE
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3.5 RADIATIILE GAMMA ŞI DEZINTEGRAREA RADIOACTIVĂ

Începuturile fizicii nucleare  sunt destul de recente, se poate aproxima la

începuturile secolului nostru. Despre descoperirea radioactivităţii (termenul provine de la

elementul chimic radiu) se poate spune că a fost întâmplătoare în 1896. Istoria

descoperirii radioactivității este considerată că fiind una din cele mai importante

descoperiri din secolul nostru, ca și implicaţii ştiinţifice. Radiaţile au stat la baza

descoperirii nucleului atomic de către Rutherford, și astfel a apărut modelul lui Bohr, care

a impus cuantificarea la nivel atomic. Nucleul a generat la rândul său un imens domeniu

de cercetare, iar studiul proprietăţilor nucleului a condus la descoperirea activității de

fisiuni nucleare, fuziunii şi a energiei nucleare (Cosma 1996).

CAPITOLUL IV

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Una din problemele curente în întrega lume în momentul de față sunt schimbările

climatice, energia, aprovizionarea cu apă potabilă, contabalansarea zonelor defavorizate,

inegalitățile cauzate de diferențe majore de dezvoltare, și nu în ultim rând, cerințele

populației privind alimentația și a unor condiții necesare de trai.

Obiectivele acestei lucrări sunt cercetările în domeniul biofizicii, privind

influențele câmpului magnetic, electric, electromagnetic, subtil, cât și a elementelor

radicative de tip Co și Cs asupra materialului vegetal ales ca fiind specia Paulownia. Se

dorește o observație atentă a influențelor fiecărui câmp în parte asupra procesului de

germinație, cât și alegerea optimă a parametrilor experimentali, intensitățile de câmp,

respectiv dozele, și timpii de expunere.

Obiectivele propuse sunt :

 Expunerea semințelor speciei Paulownia acțiunii câmpului electric la diferite

intensități de câmp,

 Graduarea optimă a timpilor de expunere în câmp electric în vederea unei analize

prin intermediul indicatorilor de germinație,
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 Expunerea semințelor speciei Paulownia acțiunii câmpului magnetic la intensități

mici de câmp,

 Graduarea optimă a timpilor de expunere în câmp magnetic în vederea unei

analize prin intermediul indicatorilor de germinație,

 Expunerea semințelor speciei Paulownia acțiunii radiației laser verde pentru a se

urmări procesul evoluţiei de germinație și stabilirea indicatorilor,

 Expunerea semințelor speciei Paulownia acțiunii radiației laser roşu, pentru a se

urmări procesul evoluţiei de germinație și stabilirea indicatorilor,

 Iradierea semințelor speciei Paulownia cu doze mici, între 1 Gy și 5Gy de radiații

gamma,

 Iradierea semințelor speciei Paulownia cu doze mari, între 6Gy și 12 Gy de

radiații gamma,

 Expunerea semințelor speciei Paulownia câmpului subtil prin intermediul bio-fito

modulatorilor de tip A.D., de tip DIEE și DEA

 Evidențierea modificărilor survenite prin expunerea semințelor câmpurilor fizice și

de radiații cu ajutorul spectrometriei de FTIR,

 Expunerea materialului vegetal - butași de Paulownia-prin plantare în sol infestat

radioactiv cu izotopul 137Cs.

Urmărirea acestor obiective se va face prin intermediul metodelor de cercetare alese

în conformitate cu literatura de specialitate, și analiza evoluției procesului de germinare,

analiza indicatorilor de germinare: EG, IG, VG, TMG, și PFG, cât și interpretarea

statistică a rezultatelor; compararea influențelor câmpurilor fizice asupra germinației

prin analiza rezultatelor celor mai relevante, prin optimizarea factorului intensitate de

câmp și factorul timp de expunere; analiza spectrometrică a modificărilor survenite la

nivel molecular a seminţelor Speciei Paulownia supuse acțiunii câmpurilor fizice,

determinarea factorului de transfer a radioizotopului Cs în frunzele de Paulownia.



TEZĂ DE DOCTORAT/PhD THESIS

15

CAPITOLUL V

METODELE DE CERCETARE

5.1 METODA DE  DETERMINARE A  GERMINAȚIEI

Germinația reprezintă totalitatea proceselor morfologice și fiziologice de trecere a

embrionului din sămânță, de la starea de repaus la starea activă de creștere (Peterfi,1972).

Întregul proces de germinație a fost determinat prin cinci indicatori, considerați cei

mai reprezentativi, din literatura de specialitate, și au fost calculați pentru a evalua

eficiența acestora în interpretarea datelor (Anjum,and Bajwa, 2005).

Cei cinci indicatori aleși sunt:

 Energia germinativă (EG)

 Indicele de germinare (IG) (Marcu et al., 2013).

 Viteza de germinare (VG) (Ciapuso et al., 1997)( Marcu, 2013)

 Timpul mediu de germinare (TMG) (Sadeghi, 2011)

 Capacitatea germinativă sau procent final de germinare (PFG) este

(Anjum and Bajwa, 2005).

Aceste caracteristici sunt importante nu numai pentru fiziologie şi fitotehnie, dar

și pentru ecologiști, pentru că este posibil să se prevadă gradul de succes a unei specii pe

baza capacității semințelor lor recoltare, prin germinare spontană în cadrul natural (Ranal

et al., 2006).

5.2 MATERIALUL VEGETAL FOLOSIT

Specia Paulownia (Siebold & Zucc.) a fost numită în onoarea lui Anna Paulowna,

fiica țarului Paul I al Rusiei. Este de asemenea, numit "arborele prințesă" sau "copacul

împărătesei" pentru același motiv.

Frunzele (Fig.5.2.1)  speciei sunt foarte mari,  având dimensiuni de circa 15-25

cm, în special la arborii tineri până la 50 cm, cu peţiol  lung de 10- 20 cm cu marginea

serată (Booner,2008).
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Fig.5.2.1 Frunze de Paulownia

După primii 8 sau 10 ani de viaţă copacul începe să producă sămânţă şi devine

foarte prolific.

Fig.5.2.2 Fruct uscat cu semințe de Paulownia (Anna Laurent-poza-colectate la  Arnold

Arboretum, Boston)

Fructele uscate pot fi culese şi deschise cu mâna înainte de a se împrăştia sămânţa.

Seminţele sunt plate, subţiri, cu aripioare, sunt cam de 1.5 pînă la 3 mm de lungi, şi pot fi

foarte uşor împrăştiate de vânt când capsulele cad din copac. Un fruct poate să conţină

circa 1400-2800 de seminţe.
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Fiind uşoare şi înaripate pot fi împrăştiate la distanţe foarte mari, de ordinul

kilometrilor (Baskin, 2001).

Fig.5.2.3 Sămânță de Paulownia (https://www.flickr.com/photos/scorp24/8743066545)

5.3 EXPUNEREA MATERIALULUI VEGETAL ACŢIUNII CÂMPULUI ELECTRIC

Cercetările experimentale necesare expunerii materialului vegetal, în acest caz

semințele speciei Paulownia, au fost efectuate în două etape, prima în Universitatea

Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, laboratoarele de Electricitate şi

Magnetism, cea de a doua etapă în cadrul Universităţii Agricole şi Medicină Veterinară,

Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, în laboratorul de Biofizică.

Cercetările efectuate au vizat influența câmpului electric. Din aceste considerente

s-au folosit semințe cu aceeași sursă de proveniență, cât și din același lot.

Prima etapă a constat din sortarea semințelor viabile, în loturi de cîte 100 bucăți

semințe de Paulownia. După aceea s-a trecut la crearea câmpului electric necesar.

Pentru a obține un câmp electric omogen,  s-a utilizat un condensator ale cărui

armături au un diametru de 26 cm, iar distanța a fost reglată la d=0,073 m, deoarece

câmpul electric este uniform în spațiul dintre armaturi.

Tensiunile aplicate au fost graduate, la U1= 20V, U2=18 V, U3=9V și U4= 5,5 V,

pentru a se obține parametrii necesari experimentului, și anume intensitățile de câmp

electric la valorile :  E1=274V/m, E2=250V/m, E3=125V/m, E4=75V/m.
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În urma studiului de specialitate, și a rezultatelor obținute anterior (Radu și

colab.,2015) s-au ales ca și timp de expunere valorile de 15 minute, 20 minute, 30

minute, 40 minute, 45 minute, 60 minute. Loturile de semințe de cîte 100 bucăți, au fost

expuse diferitelor intensități de câmp electric, corelate cu timpii de expunere în câmp

electric. S-a ales varianta de neexpunere, ca și variantă martor, etalon, pentru o

comparare a variantelor de probe expuse.

După realizarea schemei experimentale, loturile de semințe au fost așezate între

armăturile condesatorului, conform Fig.5.3.1 de mai jos.

Fig.5.3.1 Expunere în câmp electric a semințelor de Paulownia

5.4 EXPUNEREA MATERIALULUI VEGETAL ACŢIUNII CÂMPULUI MAGNETIC

Cercetările experimentale necesare au fost efectuate în cadrul Universităţii

Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, în laboratorul

de Biofizică, cât şi în cadrul Universităşii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de

Fizică, laboratoarele de Electricitate şi Magnetism.

Ţinând cont de caracteristicile tehnice ale aparatului folosit în cadrul

experimentelor, prin intensitățile curentului electric de I1=0,25A, intensitatea câmpului

magnetic am stabilit-o la valoarea de 1,8 Gs, I2=0,34A pentru 2,2 Gs, I3=0,4A pentru 2,8



TEZĂ DE DOCTORAT/PhD THESIS

19

Gs,și I4=0,6A pentru 4,8 Gs, în urma studiului literaturii de specialitate. S-a aşezat busola

pentru a face aliniamentul cu liniile de câmp magnetic terestru (Fig.5.4.1)

Fig.5.4.1 Bobine Helmholtz şi busola

Seminţele de Paulownia au fost expuse acţiunii câmpului magnetic. Au fost

efectuate două tipuri diferite de expunere. Prima variantă de lucru a constat în expunerea

loturilor de seminţelor de Paulownia la un câmp magnetic de B=2,2 Gs (Gauss) şi patru

timpi de expunere: 10 minute, 20 minute, 40 minute şi 60 minute. Varianta cu timp de

expunere 0 minute a fost considerată proba martor. Loturile de cîte 100 de  seminţe de

Paulownia au fost aşezate în locul special aşa cum este evidenţiat în Fig.5.4.2 de mai jos.

Fig.5.4.2 Expunerea seminţelor speciei Paulownia în câmp magnetic
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După expunerea seminţelor de Paulownia în câmp magnetic loturile au fost puse la

germinat, inclusiv lotul martor în vase speciale Linhardt, în patru repetiţii.

(Booner,2008). Au fost create condiţii optime de umiditate, şi temperatură între 23℃-

26℃. (Fig.5.4.3)

5.5 EXPUNEREA MATERIALULUI VEGETAL RADIAȚIEI  FASCICULULUI

LASER

Indicatorii de germinare, în cazul expunerii materialului vegetal fascicolului laser,

au fost determinaţi în urma experimentelor specifice, în două etape. Prima etapă, a avut

loc la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi

Moleculare Cluj-Napoca, în cadrul departamentului de Fizică Moleculară şi

Biomoleculară. Cea doua etapă în cadrul Universităţii Agricole şi Medicină Veterinară,

Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, în laboratorul de Biofizică. S-a avut ca şi scop

stimularea loturilor de 100 de  seminţe de specia Paulownia, prin două metode

asemănătoare, dar diferenţa fiind dată de puterea și de lungimea de undă a fasciculului

laser,  deoarece lungimile de undă în spectrul vizibil sub diferite .

Fig.5.5.2 Seminţe de Paulownia expuse fasciculului laser verde
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5.6 EXPUNEREA MATERIALULUI VEGETAL RADIAŢIILOR GAMMA

Partea experimentală  de iradiere a materialului vegetal, a seminţelor de

Paulownia, s-a realizat în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de

Fizică, în laboratorul de specialitate din cadrul Catedrei de Fizică Atomică şi Nucleară,

Izotopi. S-a utilizat un aparat de tip Gamma Chamber 900 , folosindu-se ca şi sursă

izotopul . Acest aparat a fost adus în cadrul laboratorului în anul 1962, de la Centrul

de Cercetări Atomice Bhabha, din India.(Fig.5.6.1)

La data la care am început iradierea materialului vegetal, debitul dozei calculate

pentru luna ianuarie era: 2013 D=3,46Gy/h. De la această valoare am pornit pentru

calcularea timpului necesar de expunere pentru dozele de iradiere propuse, cât şi variaţia

debitului raportat la timp.

Am considerat doze joase cele între 2 Gy, 3 Gy,4 Gy şi 5 Gy, iar doze ridicate între 6

Gy,10 Gy,11 Gy şi 12 Gy .

5.7 APLICATIA BIO-FITO-MODULATORILOR A.D.

Aplicarea bio-fito modulatorii de tip Ancu-Dincă DEA şi DIEE  a fost efectuată

dupa ce s-au ales randomizat loturi de câte 100 de seminţe de Paulownia, pentru a câte

patru repetiţii fiecare, cât şi lotul martor. Pe fiecare plic, cu cîte 100 de seminţe, a fost

lipit bio-fito-modulatorul DEA şi similar cel DIEE, iar separat s-au așezat la distanţa

plicurile cu loturile martor, lasându-le  în repaus timp de 3zile (Fig.5.7.1).

Fig. 5.7.1 Plicul cu 100 seminţe de Paulownia la care a fost aplicat bio-fito modulatorul

de tip DIEE, DEA, și plicul cu semințe martor
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5.8 PREGĂTIREA PROBELOR ÎN VEDEREA ANALIZEI FTIR (INFRAROȘU CU

TRANSFORMATĂ FOURIER)

Semințele de Paulownia, care inițial au fost expuse câmpurilor fizice (electric,

magnetic, electromagnetic, iradierii gamma, subtil), au fost mojarate pentru a se obține o

pulbere cât mai fină(fig.5.8.1) și ulterior cântărite.

Pulberile obținute și cîntărite au fost introduse într-o matriță și au fost comprimate

cu presa hidraulică pentru a se elimina aerul din proba cu aparatul SPECAC, la 10.000

Kg forță pentru 30 secunde. S-au format pastilele necesare şi totodată s-a efectuat o

pastilă doar din bromura de potasiu, aceasta fiind necesară pentru măsurarea liniei de

bază, background-ul. Bromura de potasiu  Kbr nu prezintă absorbții în domeniul IR între

4000 -650 . În urma obținerii pastilelor s-au efectuat determinările spectrelor FT-IR,

cu ajutorul spectrometrului Jasco FT-IR-4100.

5.9 PROTOCOLUL EXPERIMENTAL PENTRU EVIDENȚIEREA IZOTOPULUI
CESIU ÎN MATERIALUL VEGETAL PAULOWNIA

În cadrul laboratorului de Biofizică, de la Facultatea de Horticultură, a

Universității Universitaţii Agricole şi de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, s-au

efectuat experimentele pentru evaluarea transferului izotopului Cesiu ( ) dintr-o

cantitate de sol contaminat, în materialul vegetal și anume în frunzele de Paulownia

(Constantinescu et al., 1988 , Clements et al.,2002 ).

Plantele de Paulownia au fost izolate, în condiții de laborator, și au fost asigurate

condiții optime de temperatură de T=20-25 ℃, luminozitate, cât și umiditate. După o

perioadă de timp de 3 luni, frunzele de Paulownia au fost secționate, și efectuate 6 probe

de la șase plante diferite. Frunzele au fost cântărite, apoi uscate în etuvă, la 105 ℃, timp

de 8 ore, pentru a se elimina apa. Ulterior au fost cântărite, și s-au adus la masa de 100

g/probă.

În cadrul Facultății de Știința Mediului și Inginerie, în laboratorul de

Spectrometrie Apha și Gamma,  din cadrul Universității Babes-Bolyai, Cluj-Napoca s-au

efectuat măsurătorile gamma spectrometrice.
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Fig.5.9.1 Analiza probelor cu detectoarele HPGe utilizate în cadrul Laboratorului de

Radioactivitate a Mediului

CAPITOLUL VI

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA   ACŢIUNII

CÂMPURILOR FIZICE ȘI A ELEMENTELOR RADIOACTIVE LA

SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD &ZUCC.)

6.1 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII

CÂMPULUI ELECTRIC A   PROCESULUI DE GERMINARE A SEMINŢELOR LA

SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

6.1.1 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii unei intensități a câmpului

electric și șase timpi de expunere, a  procesului de germinare a seminţelor la specia

Paulownia (Siebold & Zucc.)

În acest caz, evoluţia procesului de germinare a seminţelor de Paulownia sub

influenţa câmpului electric, a fost urmărită, folosindu-se o singură intensitate de câmp

electric şi anume de E=274V/m, şase tipuri diferite de probe şi proba martor etalon,

pentru compararea rezultatelor obținute.

Din a 3 zi de măsurători, se poate observa ca lotul cu expunere de 20 minute, 30

minute şi cel de 40 minute au o evoluţie mai rapidă decât celelalte loturi, așa cum este

evidențiat în Fig.6.1.1.1 de mai jos.
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Fig.6.1.1.1 Evoluţia procesului de germinare a seminţelor de Paulownia sub influenţa

câmpului electric, o singura intensitate, şase timpi de expunere

În urma analizei graficului efectuat privind evoluţia germinaţiei pe parcursul celor

14 zile de înregistrări, se constată o ascensiune  deasupra liniei de evoluţie a martorlui, a

celor şase probe utilizate. Doar în primele zile există o suprapunere, dar este

nesemnificativă.

6.2 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII

CÂMPULUI MAGNETIC A   PROCESULUI DE GERMINARE A SEMINŢELOR

LA SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

6.2.1 Analiza rezultatelor obţinute  sub influenţa acţiunii  unei intensități de câmp

magnetic și patru timpi de expunere a   procesului de germinare a seminţelor la specia

Paulownia (Siebold & Zucc.)

Energia germinativă, calculată în cea de a cincea zi, ne oferă informaţii importante

despre viabilitatea seminţelor, a procentului de plantule ce au apărut. În Fig. 6.2.1.2

energia germinativă a lotului de 10 minute nu creşte procentual faţă de martor.
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În schimb la dublarea timpului de expunere la 20 de minute, se remarcă o creştere

de 14 % faţă de martor şi din nou la dublarea timpului de expunere la 40 minute, un salt

procentual de 29%. Ceea ce ne indică o stimulare a seminţelor la acţiunea câmpului

magnetic de 2,2 Gs.

În schimb, la o încă dublare de timp la 60 de minute, procesul intră în inhibiţie, dar

oricum superior faţă de martor cu 12 %.

Fig. 6.2.1.2 Energia germinativă a seminţelor de Paulownia sub influenţa câmpului

magnetic, o singura intensitate, patru timpi de expunere

6.3 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII

RADIAȚIEI ELECTROMAGNETICE LASER A   PROCESULUI DE GERMINARE

A SEMINŢELOR LA SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

6.3.1 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii radiației electromagnetice laser

verde a  procesului de germinare a seminţelor la specia Paulownia (Siebold & Zucc.)

Indicele de germinare atinge valoarea maximă la varianta de expunere de 5

minute, în cea de a doua zi, primele două zile oferind cele mai multe unități de semințe

germinate ( Fig. 6.3.1.3). Indicele de germinare are o liniaritate asemănătoare pentru cele

cinci probe testate sub acțiunea radiației laser.
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În schimb la dublarea timpului de expunere la 20 de minute, se remarcă o creştere

de 14 % faţă de martor şi din nou la dublarea timpului de expunere la 40 minute, un salt

procentual de 29%. Ceea ce ne indică o stimulare a seminţelor la acţiunea câmpului

magnetic de 2,2 Gs.

În schimb, la o încă dublare de timp la 60 de minute, procesul intră în inhibiţie, dar

oricum superior faţă de martor cu 12 %.

Fig. 6.2.1.2 Energia germinativă a seminţelor de Paulownia sub influenţa câmpului

magnetic, o singura intensitate, patru timpi de expunere

6.3 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII

RADIAȚIEI ELECTROMAGNETICE LASER A   PROCESULUI DE GERMINARE

A SEMINŢELOR LA SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

6.3.1 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii radiației electromagnetice laser

verde a  procesului de germinare a seminţelor la specia Paulownia (Siebold & Zucc.)

Indicele de germinare atinge valoarea maximă la varianta de expunere de 5

minute, în cea de a doua zi, primele două zile oferind cele mai multe unități de semințe

germinate ( Fig. 6.3.1.3). Indicele de germinare are o liniaritate asemănătoare pentru cele

cinci probe testate sub acțiunea radiației laser.
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Fig. 6.3.1.3 Indicele de germinare a seminţelor de Paulownia sub influenţa radiației laser

verde, șase timpi de expunere, în cele paisprezece zile

Cel mai bun indice de germinare este cel de 110,73 unități semințe/nr.zile îl are

varianta probei de expunere de 5 minute, urmând o scădere treptată, corelată cu gradurile

de cinci minute, după cum urmează : 102,8  unități semințe/nr.zile la 10 minute, 85,00

unități semințe/nr.zile la 15 minute, 80,67 unități semințe/nr.zile la 20 minute, 67,22

unități semințe/nr.zile la 25 minute, 62,98 unități semințe/nr.zile la 30 minute, aceste

valori fiind superioare variantei martor de 47,37 unități semințe/nr.zile.

6.3.2 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii radiației electromagnetice laser

roșu a   procesului de germinare a seminţelor la specia Paulownia (Siebold & Zucc.)

Analiza statistică a rezultatelor obținute pentru energia germinativă și a capacității

germinative, în cazul acțiunii radiației laser roșu asupra semințelor speciei Paulownia,

sunt prezentate în tabelele 6.3.2.1, următoare, prin analiza factorului de influență timp de

expunere.
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Energia germinativă a speciei Paulownia a fost asigurată statistic, cu diferențe

foarte semnificativ pozitive față de media martorului la expunerea radiației laser roșu, la

toți cei șase timpi de expunere, graduați din cinci în cinci minute. Factorul timp a

influențat foarte semnificativ.

Tabel 6.3.2.1 /Table6.3.2.1
Influența factorului timp de expunere a semințelor de specia Paulownia sub radiația laser

roșu asupra energiei germinative
Nr. Varianta

Variant
Energia germinativă

Medie %
Germination Energy

Diferenţa faţă
de martor

Semnificaţia
Meanings

Average % Difference
from control

1 Martor/control 20.00 0.00 Mt
2 5 min. 44.00 24.00 ***
3 10 min. 55.00 35.00 ***
4 15 min. 52.00 32.00 ***
5 20 min. 48.00 28.00 ***
6 25 min. 31.00 11.00 ***
7 30 min. 28.00 8.00 ***

DL(p 5%) 2.37
DL(p 1%) 3.26
DL(0.1%) 4.43

În tabelul 6.3.2.2 sunt prezentate comparațiile mediilor procentuale ale energiei

germinative cu ajutorul testului Duncan.

Tabel 6.3.2.2 /Table6.3.2.2
Comparații între timpii de expunere a semințelor de specia Paulownia sub radiația laser

roșu asupra energiei germinative
Clasificare

Classification
Varianta
Variant

Energie germinativă (%)
Germination energy (%)

Semnificaţia
Meaning

1 Martor/control 20.00 A
2 30 min. 28.00 B
3 25 min. 31.00 C
4 5 min. 44.00 D
5 20 min. 48.00 E
6 15 min. 52.00 F
7 10 min. 55.00 G

Eroarrea mediilor
Average error

Sx=0.80 (%)

Valori DS teoretice
DS theoretical value

: 2.37-2.69
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6.4 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII

RADIAȚIILOR GAMMA A PROCESULUI DE GERMINARE A SEMINŢELOR LA

SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

6.4.1 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii radiațiilor gamma de doze joase

a   procesului de germinare a seminţelor la specia Paulownia (Siebold & Zucc.)

Viteza de germinare analizată  prezintă un trend ascendent, cu un vârf în cea de a

treia zi pentru iradieriile cu 2Gy, și 3 Gy,4 Gy. Viteza lotului de 5Gy este suprapusă cu

viteza de germinare a martorului, în vârful de ascensiune. Urmează o perioadă de

descendență până la final, sub forma grafică în fig. 6.4.1.5 de mai jos.

Fig. 6.4.1.5 Viteza de germinare VG a seminţelor de Paulownia sub influenţa radiațiilor
gamma de doze joase, în cele paisprezece zile

Viteza de germinare în cazul iradieriilor cu doze joase, are valoarea cea mai

scăzută în cazul probei iradiate cu 5Gy, și anume de 8,57 nr.seminţe/nr. zile, cu o unitate

mai scăzută decât valoarea martorului de 9,74 nr.seminţe/nr. zile. În cazul analizei vitezei

de germinare, valoarea cea mai mare obținută este în cazul probei iradiate cu 2Gy.

Valorile obținute pentru iradieriile de 3 Gy și 4Gy sunt intermediare, sensibil crescute

peste martor și sub valoarea cea mai mare a probei de 2Gy.
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O diferență nesemnificativă se obține în cazul capacității germinative la probele

iradiată cu 4Gy și 5Gy. În schimb se remarcă, statistic, diferențe semnificative la 3Gy și

foarte semnificative la 2Gy.

Tabel 6.4.1.3 /Table6.4.1.3
Influența factorului doze joase a semințelor de specia Paulownia în câmp radioactiv a

capacității germinative
Nr. Varianta

Variant
Capacitate germinativă

Medie %
Germination capacity

Diferenţa
faţă de
martor

Semnificaţia
Meanings

Average % Difference
from control

1 Martor/control 47,50 0,00 Mt.
2 2Gy 57,00 9,50 ***
3 3Gy 54,00 6,50 **
4 4Gy 50,00 2,50 -
5 5Gy 47,00 -0,50 -

DL(p 5%) 3,67
DL(p 1%) 5,15
DL(0.1%) 7,27

6.4.2 Analiza rezultatelor obţinute sub influenţa acţiunii radiațiilor gamma de doze

ridicate a   procesului de germinare a seminţelor la specia Paulownia (Siebold & Zucc.)

Evoluția procesului de germinare, în cazul tratamentului cu doze ridicate de

iradiere, aplicat semințelor speciei Paulownia sub acțiunea câmpului de radioactivitate a

izotopului de Cobalt, a fost observat pe parcursul a paisprezece zile de monitorizare.

Rezultatele obținute au fost evidențiate în graficul reprezentat în fig. 6.4.2.1.

Se poate observa că variantele probelor care au fost iradiate cu doze ridicate de 6

Gy,10 Gy,11Gy, și 12 Gy, au o linie de evoluție sub linia de evoluție a probei considerate

martor, care nu a fost iradiată. Chiar dacă se începe la timp germinarea, efectele se pot

observa pe întregul parcurs. Evoluția procesului de germinare a semințelor speciei

Paulownia este influență negativ de doze ridicate peste nivelul de 6Gy.
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Fig. 6.4.2.1Evoluţia procesului de germinare a seminţelor de Paulownia sub influenţa

radiațiilor gamma de doze ridicate

Capacitatea germinativă, ca rezultate statistice, indică valori foarte semnificativ

negative față de varianta martor, în toate trei cazuri de iradiere, cele la valori de 10Gy,

11Gy, și 12Gy. La valoarea de 6Gy, valoarea capacității germinative este doar distict

nesemnificativă negativ față de martor.

Tabel6.4.2.3/Table6.4.2.3

Influența factorului doze ridicate a semințelor de specia Paulownia în câmp radioactiv a

capacității germinative

Nr. Varianta
Variant

Capacitate
germinativă

Medie %
Germination Energy

Diferenţa faţă
de martor

Semnificaţia
Meanings

Average % Difference
from control

1 Martor/control 49,00 - Mt.
2 6Gy 47,00 -2,00 00
3 10Gy 44,75 -4,25 000
4 11Gy 37,00 -12,00 000
5 12Gy 35,50 -13,50 000

DL(p 5%) 1,32
DL(p 1%) 1,85
DL(0.1%) 2,62
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6.5 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA ACŢIUNII BIO-

FITO-MODULATORILOR DE TIP A.D. A  EVOLUŢIEI PROCESULUI DE

GERMINARE A SEMINŢELOR LA SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

În urma analizei, în ziua a cincea a măsurătorilor efectuate a EG-energiei

germinativă evidenţiată în figura 6.5.2, se poate observa că seminţelor care au fost

energizate cu dispozitivul DEA, pentru energizarea apei, conduce la cele mai bune

rezultate, având un procent de 65%, o creştere importantă cu 45% superioare faţă de

varianta martor care înregistrează valoarea de 20%.

Dispozitivul de încărcare şi echilibrare energetică a produs o energie germinativă

de aproximativ 58%, valoare mai ridicată şi în acest caz cu 38% procente faţă de varianta

martor.

În cazul aplicarii combinaţiei dintre cei doi bi-fito-modulatori, se poate observa că

rezultatul este şi el superior de 60%, faţă de varianta martor, cu 30% procente dar

valoarea acesteia nu este mai mare decât în cazul aplicării singulare a dispozitivelor.

Se poate remarca din fig. 6.5.2 efectele benefice ale influenţei bio-fito-
modulatorilor asupra energiei germinative.

Fig. 6.5.2 Energia germinativă a seminţelor de Paulownia sub influenţa bio-fito-
modulatorilor de tip A.D.
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6.6 ANALIZA FACTORULUI DE TRANSFER AL IZOTOPULUI

Contaminarea solului cu elemente radioactive este una din problemele cele mai

importante ale mediului în toată lumea, deoarece aceste elemente nu sunt biodegradabile

și se vor acumula în sistemul biologic-uman, animal, vegetal și vor cauza toxicitatea

întregului ecosistem. Deoarece specia Paulownia prezintă caracteristicile de creștere și

dezvoltare rapidă, o producție de biomasa mare, are acest potențial de acumulare al

elementelor grele (Doumet et al., 2008, Clements et al., 2002).

S-a ţinut cont de proporțiile folosite la combinarea pământului necesar pentru

plantare şi s-a făcut corecția necesară de proporționalitate :

ă = 167,5
Plantele nu au prezentat simptome fitotehnice ca și decolorarea, îngălbenirea

frunzelor, pigmentare, sau vreo stopare în dezvoltarea întregii plante, înainte de

recoltarea frunzelor pentru analize.

Evaluarea evidențierii în frunzele speciei Paulownia din masa probelor,

intensitatea sub fotopicul de 661,7Kev al cesiului și activitatea din probe, conform

tabelului 6.6.1 de mai jos.

Tabel6.6.1/Table6.6.1
Activitate  radiocesium probă

Număr
probă

Sample
Number

Masă

Weight

Ip
Intensitate
probă

Intensity
sample

If
Intensitate
fond
Intensity
background

Ip-f
Diferența
dintre
intensitate
probă și
intensitate
fond

Ie-f

Diferența
dintre
intensitate
etalon și
intensitate
fond

Activitate/probă

Activity/sample

(g) (imp/s) (imp/s) (imp/s) (imp/s) (Bq )

1 5,67 0,00107

0,0002

0,00087

0,26290

9,34

2 5,10 0,00124 0,00102 11,88

3 5,30 0,00141 0,00121 13,56

4 5,42 0,00136 0,00116 12,68

5 5,72 0,00112 0,00092 10,31
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Media activității izotopului Cesium, va fi :11,55+/- 1,72 Bq .

Factorul de transfer (FT) prin relația definită astfel:

FT= ă ă =0,06895 în frunzele de Paulownia.

Contaminarea cu radiocesium în frunzele de Paulownia este evidentă în aceste

condiții experimentale prin valoarea factorului de transfer obținut.

Se remarcă, din datele comparative, că specia Paulownia prezintă un factor de

transfer pentru izotopul Cs, foarte apropiat ca și valoare de valorile obișnuite la plante de

cultură, care cresc anual și pot fi îndepărtate ușor ulterior. Specia Paulownia prezintă

astfel caracteristicile necesare pentru o bioremediere a solurilor contamintate cu elemente

radioactive. Totodată este necesar și o experimentare în condiții naturale, deoarece poate

să difere factorul de transfer, care depinde și de condițiile solului.

6.8 ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA FTIR A SEMINŢELOR SPECIEI

PAULOWNIA TRATATE IN CIMPURI FIZICE (SIEBOLD & ZUCC.)

În urma analizelor de laborator, rezultatele obținute prin spectrometrie sunt

evidențiate în graficele de mai jos prin compararea cu proba martor.
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Se pot identifica și benzi înguste în zona 1157 cm-1-1250 cm-1, specifice grupărilor

hologenice, în acest caz, al legăturilor de tip C-F.

Bandă de absorbție evidențiată în cazul probelor supuse acțiunii câmpului elecric și

magnetic apare la 1646cm-1, vibrații datorate valenței legăturii duble C=N specifice

iminelor. Absorbție  merge până în zona de 1690cm-1. În această zonă apar vibrații de

deformare datorate și legăturilor duble C=C ale alchenelor.

Începând de la 3305cm-1 pînă la 3569cm-1, benzile de absorbție au formă lată, de

intensitate medie în cazul probelor supuse câmpurilor fizice, dar evidențiate pe toată zona

specifică proteinelor. Această zonă confirmă prezența grupărilor hidroxilice OH din

alcooli și aminice NH din amine sau imine. Banda largă de absorbție indică existența

legăturilor de hidrogen care se formează între grupările hidroxilice, cât și grupările

aminice.

Proteinele se absorb în cantități diferite, precum și densități diferite, conformații și

orientări, în funcție de caracteristicile fizice ale suprafeței chimice analizate. Absorbția

proteinei este un proces complex care implică legături der Waals Van, interacțiuni

hidrofobe și electrostatice și legăturii de hidrogen. Deși interacțiunile de suprafață a

proteinelor este greu de demonstrat și separat, este dovedită importanța acestor

interacțiuni fizice de suprafață.

Datorită structurii complexe a seminței de natură organică, prin analiza

spectrometrică a benzilor  de absorbție, acțiunea câmpurilor fizice de tip electric,

magnetic, electromagnetic, cât radiațiile gamma au o infuență în modificările apărute a

legăturilor fizice, în special, la nivel molecular.

6.8 ANALIZA GENERALĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE SUB INFLUENŢA

ACŢIUNII CÂMPURILOR FIZICE LA SPECIA PAULOWNIA (SIEBOLD & ZUCC.)

Rezultatele obţinute în urma expunerii seminţelor speciei Paulownia acţiunii

câmpurilor fizice: electric, magnetic, electromagnetic, subtil, cât și iradierea gamma, au

fost analizate  prin perspectiva evoluției procesului de germinare, cât și a indicatorilor

considerați cei mai semnificativi și anume capacacitatea germinativă cât și viteza de
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germinare, în funcţie de cele mai semnificative rezultate obținute sub influența factorului

intensitate de câmp și sub influența factorului timp de expunere a semințelor speciei

Paulownia.

Analiza evoluției procesului de germinare a semințelor speciei Paulownia, tratate

în câmpuri fizice, este evidențiată pe parcusul a paisprezece zile, printr-o comparare a

rezultatelor obținute ( Fig.6.8.1) la câmp electric cu intensitate de 250V/m și timp de

expunere de 20 minute, câmp magnetic de intesitate de 1,8Gs și timp de expunere de 40

minute, câmp subtil prin bio-fito-modulatorii de tip DEA A.D., electromagnetic

utilizându-se radiația laser verde cu timp de expunere de 5 minute, iar la laser roșu un

timp de expunere de 10 minute, cât și iradieriilor gamma cu doze joase de 2Gy.

Fig. 6.8.1Evoluţia procesului de germinare a seminţelor de Paulownia sub influenţa

câmpurilor fizice

În cazul influenței radiației eletromagnetice prin utilizarea laserului verde evoluția

germinației este rapidă în primele cinci zile, cu o liniaritate vizibil ascendentă, după care

progresul se manifestă relativ constant ca și număr de semințe germinate. Acțiunea

radiației electromagnetice a laserului de tip roșu oferă o evoluție accelerată, rapidă, cu
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valori foarte distict semnificativ pozitive până în cea de a zecea zi, când evoluția

numărului semințelor germinate este redusă.

Ascendența liniei de evoluție în cazul lotului expus la bio-fito-modulatori de tip

A.D. este progresivă constant până în cea de a șaptea zi, după care intră în liniaritate,

practic procesul este încheiat. Evoluția lotului expus acțiunii câmpului magnetic este

progresivă, constantă, cu valori ridicate, confirmând efectele benefice de stimulare a

procesului de germinație.

Din graficul analizat în acest caz, se observă că toate loturile expuse acțiunii

câmpurilor fizice alese, au  evoluții cu  liniarități situate deasupra  liniei de evoluție a

lotului de semințe de Paulownia martor, lot care nu a fost expus acțiunii nici unui câmp

fizic, sau altă influență. Liniile de evoluție cele mai superioare sunt ale loturilor supuse

câmpului magnetic, câmpului subtil prin bio-fito-modulatorii de tip DEA A.D., cât și

câmpului electromagnetic prin utilizarea radiației laser roșu.

CAPITOLUL VII

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În urma analizei rezultatelor şi interpretarea lor se pot contura concluzii ale influenţei

câmpului electric asupra seminţelor  speciei Paulownia,  în cazul utilizării unei singure

intensitaţi, dar cu  şase timpi de expunere diferiţi.

 Intesitatea câmpului electric de 274 V/m produce o influenţă pozitivă de stimulare

asupra seminţelor de Paulownia, în cazul celor şase timpi de expunere

 Din punct de vedere statistic rezulatele obținute dovedesc efectul benefic de

stimulare al semințelor prin acțiunea câmpului electric.

Concluziile în cazul utilizării a trei intensităţi de cîmp electric, cu  doi timpi de

expunere diferiţi:

 Varianta optimă de lucru se obține la o intensitate moderată, intermediară de

125V/m, cu timpul de expunere de 40 minute pentru energia germinativă.

 Prin analiza factorului intensitate de câmp electric, stimularea este benefică,

influențând pozitiv valorile capacității germinative față de varianta martor, care nu

a fost stimulată energetic

Concluziile privind influenţa câmpului magnetic:
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 Expunerea seminţelor de Paulownia la acţiunea câmpului magnetic  are un efect

de stimulare

 Factorul timp de expunere influențează procesul

Concluziile influenţei câmpului magnetic în cazul utilizării a patru intensități, dar cu

un timp de expunere:

 Semințele speciei Paulownia prezintă o sensibilitate pozitivă la acțiunea câmpului

magnetic

 Energia germinativă oferă valori procentuale mai mari comparativ cu martorul,

confirmând influența benefică a câmpului magnetic

În urma analizei rezultatelor şi interpretarea lor, concluziile privind influenţa

câmpului electromagnetic asupra seminţelor  speciei Paulownia,  în cazul utilizării

radiației laser verde și laser roșu :

 Rezulatele obținute statistic reflectă efectele stimulative ale metodei de acțiune a

laserului verde

 Acțiunea laserului roșu este una benefică, de stimulare, la expuneri mici de timp,

în ceea ce privește indicatorii analizați

Concluzii ale influenţei radiației gamma asupra seminţelor  speciei Paulownia,  în cazul

utilizării doze joase și doze ridicate :

 Graduările de 1Gy de doze joase, au efecte stimulative foarte ușoare, doar până la

varianta de 4Gy

 Întreg procesul de germinare este afectat negativ de iradierea cu doze considerate

mari

Concluziile privind acțiunea câmpului subtil asupra seminţelor  speciei Paulownia,  în

cazul utilizării bio-fito-modulatorii DEA și DIEE, de tip A.D.:

 Energia germinativă este stimulată benefic în cazul acțiunii acestor dispozitive,

atât la modul singular, cât și combinația acestora

 DEA fiind un dispozitiv special pentru energizarea apei îşi face simțita prezenta pe

tot parcursul procesului de germinare, printr-o stimulare, acţionând benefic asupra

apei şi lichidelor din sacul embrionar al seminţelor.

În urma analizei spectrelor FTIR obținute, prin compararea lor cu spectrul probei martor

se poate concluziona:
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 Comportamentul celulelor la nivel molecular depinde de factorul câmp fizic care

acționează asupra semințelor, și răspunsul este dat prin apariția benzilor de

absorbție ce evidențiază vibrații de deformare specifice legăturilor simple C-H si

duble C=C, și legături duble de tip C=O, C=N, cât și apariția grupărilor hidroxilice

OH și aminice NH. Datorită structurii complexe a seminței, de natură organică

prin analiza spectrometrică a benzilor de absorbție acțiunea câmpurilor fizice de

tip electric, magnetic, electromagnetic, cât radiațiile gamma au o infuență în

modificările apărute a legăturilor fizice, în special, la nivel molecular.

În ceea ce privește factorul de transfer al izotopului radioactiv Cs, specia Paulownia

prezintă astfel caracteristicile necesare pentru o bioremediere a solurilor contamintate cu

elemente radioactive. Totodată este necesar și o experimentare în condiții naturale,

deoarece poate să difere factorul de transfer, care depinde și de condițiile solului. În

literatura de specialitate se remarcă diferențe între comportamentul experimental în

condiții de laborator și cel în cadru natural. Specia Paulownia având rată de creștere

rapidă, se poate preta în zonele montane, pe terenuri ce nu pot fi utilizate culturi rapide

de cereale, sau alte plante cu înlocuire rapidă.

În urma analizelor rezultatelor și a concluziilor  prezentate în această lucrare se poate

recomanda utilizarea câmpurilor fizice, în vederea îmbunătățiirii procentuale a

indicatorilor de germinație, a semințele speciei Paulownia, cu alegerea atentă a

intesităților de câmp fizic specific, cât și alegerea optimă a timpilor de expunere necesari.
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