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Założeniem naszego projektu jest zbadanie wpływu nanobąbelków z azotem na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój roślin uprawnych: pszenicy, buraka, rzepy, fasoli,
rzeżuchy i rzodkiewki. Zwykłe pęcherzyki gazowe unoszą się do powierzchni płynu, w którym się znajdują i ulatniają się, natomiast nanobąbelki na skutek ciśnienia
kurczą się, po czym rozpraszają jeszcze w cieczy. Na dodatek mogą pozostać w swoim rozpuszczalniku przez dłuższy okres czasu niż standardowe bąbelki.
Wspomniane wcześniej nanobąbelki to malutkie pęcherzyki o średnicy 1 µm, ich rozmiar umożliwia rozpuszczenie gazów w wodzie. Wyniki, których się spodziewamy,
będą świadczyły o tym, iż azot w postaci nanobąbelków stymuluje wzrost i rozwój użytych roślin, co przyspiesza ich kiełkowanie oraz zwiększa przyrost biomasy.

Wykorzystanie nanobąbelków w życiu codziennym jest mało rozpowszechnione,
pomimo ich wszechstronnych właściwości, takich jak: przedłużanie świeżości mięsa,
owoców i warzyw; 2 sterylizacja narzędzi i sprzętu, czy oczyszczanie ścieków.
W związku z tym chcemy przybliżyć ich działanie osobom związanym z rolnictwem.
Po tym jak usłyszałyśmy o firmie Agro Bubbles Technology i zagłębieniu się w jej
działalność uznałyśmy, że warto spopularyzować ten temat.

Na czym polega hodowla hydroponiczna?

Porównanie zachowania i wielkości zwykłych
pęcherzyków oraz nanobąbelków w wodzie

Źródło: https://poradnikogrodniczy.pl/hydroponika.php

Po 5 nasion badanych roślin umieszczamy na gazie nasączonej 5ml wody
(Rycina 1), następnie zamykamy ją 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. Próby badawcze przygotowujemy w trzech seriach
powtórzeniowych i podlewamy je wodą z nanobąbelkami azotu. W celu
monitorowania
postępu
naszego
doświadczenia
wykonujemy
cotygodniowe zdjęcia naszych prób. Dodatkowo liczymy liczbę
kiełkujących nasion (co 12 godzin) oraz mierzymy długość siewek.
Dokonujemy również oceny makroskopowej roślin.
Źródło: https://thera-clean.com/what-are-microbubbles/; https://www.finebubble.pl/drobne-pecherzyki/

Na podstawie naszej wiedzy (dane niepublikowane oraz
wyniki w/w projektu), spodziewamy się szybszego
i większego przyrostu biomasy oraz większej liczby
wykiełkowanych nasion. Jeśli wyniki będą zgodne
z naszymi oczekiwaniami, będziemy kontynuować
obserwacje rozwoju i wzrostu naszych roślin 4 pod
wpływem wody z nanobąbelkami azotu w hodowli
hydroponicznej. Wyniki naszego doświadczenia mogą
odnaleźć zastosowanie w rolnictwie lub ogrodnictwie,
w zwiększeniu plonów.

Rycina 1. Proces umieszczania
ziaren fasoli na gazie.
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