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STRESZCZENIE

• Wykorzytywane przez nas nanobąbelki to malutkie pęcherzyki o średnicy 300-400 nm, ich rozmiar umożliwia 
rozpuszczenie gazów w wodzie, w której na 1 ml przypada około miliarda bąbelków.

• Normalne pęcherzyki gazów rozpuszczonych w wodzie unoszą się szybko i pękają przy powierzchni, 
natomiast w przypadku nanocząsteczek – bardzo wolno ulatniają się z cieczy, więc przez dłuższy okres 
pozostają rozproszone w roztworze.

• Założeniem naszego projektu jest sprawdzenie wpływu nanobąbelków z azotem na kiełkowanie i późniejszy 
wzrost i rozwój badanych roślin: rzodkiewki, fasoli i pszenicy.

• W ramach kontynuacji naszych badań dokonamy porównania procesu rozwoju ww. roślin wspomagając je 
odpowiednio saletrą amonową oraz wodą z nanobąbelkami azotu.



MOTYWACJA

Wykorzystanie nanobąbelków w życiu codziennym jest mało rozpowszechnione, pomimo ich 
wszechstronnych właściwości, takich jak: 

 przedłużanie świeżości mięsa, owoców i warzyw;
 sterylizacja narzędzi i sprzętu 
 oczyszczanie ścieków
 oczyszczanie twarzy
 dezynfekcja i przyspieszenie gojenia ran (np. stopy cukrzycowej)
 rozbijanie złogów (np. kamieni nerkowych)

W związku z tym chcemy przybliżyć ich działanie większej ilości osób, a w szczególności tym 
związanym z rolnictwem. Po tym jak usłyszałyśmy o firmie Agro Bubbles Technology i zagłębieniu się 
w jej działalność uznałyśmy, że warto spopularyzować ten temat. 



OPIS BADAŃ CZ. I

• Po 5 nasion badanych roślin umieszczamy na gazie nasączonej 10ml wody

• Zamykamy je w szczelnej torebce strunowej pozostawiając resztki powietrza ze środka, aby roślina mogła 
wykorzystać tlen podczas trzeciej fazy kiełkowania. Zapewniamy im dostęp do światła słonecznego. Takie 
przygotowanie nasion imituje warunki szklarniowe stymulujące rozwój roślin. 

• Jako próbę kontrolną podlewamy próby wodą oligoceńską pobieraną z pobliskiej studni (zdj. 1)
• Przygotowujemy dwie próby badawcze I podlewamy je wodą z nanobąbelkami azotu. 

• W celu monitorowania postępu naszego doświadczenia wykonujemy cotygodniowe zdjęcia 
naszych prób. Dodatkowo liczymy liczbę kiełkujących nasion (co 24 godziny) 
oraz mierzymy długość siewek. Dokonujemy również oceny makroskopowej roślin.

Zdj. 1, pobieranie 
wody 
oligoceńskiej ze 
studni

Próby 
doświadczalne



OPIS BADAŃ CZ. I

• Każdej próbie z torebki odpowiadała jedna doniczka dopasowana rozmiarem do ilości 
wykiełkowanych nasion

• Badanie kontynuowałyśmy podlewając wszystkie doniczki wodą z nanobąbelkami azotu w 
przypadku próby badawczej i zwykłą wodą w przypadku próby kontrolnej

Rzodkiewka dzień 27 próba druga
Fasola dzień 27 próba druga

Pszenica dzień 27 próba druga



WYNIKI BADAŃ CZ. I –  
KIEŁKOWANIE



OPIS BADAŃ CZ. II

• W celu poszerzenia zakresu naszych badań sprawdzamy czy stosowanie wody z nanobąbelkami 
azotu mogłoby zastąpić nawozy sztuczne lub zwiększyć ich efektywność w uprawie roli. 

• Postanowiłyśmy, dla każdej badanej rośliny przygotować 4 próby, po 3 nasiona w doniczce.
• 1.próba kontrolna - rośliny podlewane wodą oligoceńską 
• 2.próba badawcza- rośliny podlewane wodą z nanobąbelkami azotu
• 3.próba badawcza- rośliny podlewane wodą oligoceńską i nawożone saletrą amonową
• 4.próba badawcza- rośliny podlewane wodą z nanobąbelkami azotu oraz nawożone saletrą    

amonową

• W próbie czwartej używamy wody z nanobąbelkami azotu w połączeniu z saletrą amonową, aby 
sprawdzić czy nanocząsteczki zwiększają przyswajalność azotu z zastosowanego nawozu

• Proces kiełkowania był przeprowadzony jednakowo dla wszystkich badanych roślin, z użyciem 
wody oligoceńskiej.



WNIOSKI

• Zastosowany przez nas sposób na kiełkowanie nasion (umieszczanie nasion na gazie w woreczkach 
strunowych) jest bardzo skuteczny, ponieważ już po pierwszym dniu zaobserwowałyśmy 
wyrastanie pojedynczych korzeni

• Zauważyłyśmy niewielką tendencję nasion pod wpływem nanobąbelków azotu do szybszego 
kiełkowania, zwłaszcza w przypadku pszenicy

• U roślin dwuliściennych w próbach badawczych zaobserwowałyśmy większą powierzchnię oraz 
bardziej intensywny kolor liści, natomiast u pszenicy (jednoliścienna, wiechlinowata) większy 
przyrost długości źbła  

• Na podstwie badań prof.Masahiko Tamaki spodziewamy się większego przyrostu biomasy i 
szybszego wzrostu u roślin w próbach badawczych



WYKORZYSTANIE 
WYNIKÓW

• Wyniki naszego doświadczenia mogą odnaleźć zastosowanie w rolnictwie lub 
ogrodnictwie, w zwiększeniu plonów.

• Podlewanie upraw wodą z nanobąbelkami azotu mogłoby przynajmniej częściowo 
zastąpić stosowanie sztucznych nawozów. Skutkowałoby to zmniejszeniem 
zanieczyszczenia pól i wód gruntowych.
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