Wpływ faz księżyca na kiełkowanie ziarniaków pszenicy.
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Założenie projektu było takie, że w rytmice miesięcznej szczególna rola przypada Księżycowi i jego fazom, w jakich się on znajduje. Uznałam, że najbardziej
odpowiednim czasem do wysiewu pszenicy jest Księżyc przybywający, czyli wtedy kiedy wizualnie na niebie satelita grubieje i przybiera kształt litery „D”
(okres nowiu). Wnioski wyciągnięte z tego doświadczenia mogą być dużym ułatwieniem dla pracy rolników, ponieważ będą wskazywać na dni wysiewu,
pozwalające na wzrost efektywności plonowania roślin. Być może wiedza o przesunięcie wysiewu o kilka dni w rezultacie będzie miała znaczący skutek na
całą plantację pszenicy, jednocześnie zwiększając zbiór i zmniejszając prace specjalistów.

Inspiracją było dla mnie otaczające mnie środowisko rolnicze i odwiecznie nurtujące
pytania rolników, dlaczego dany rok w zbiorach był lepszy lub gorszy od poprzedniego.
Zaczęłam się zastanawiać skąd biorą się takie problemy, jeżeli my dostarczyliśmy
pszenicy wszystkie potrzebne jej składniki, a znacząco pogorszyły się plony. Uznałam,
że może mieć znaczenie zwykle bagatelizowany, a jednak trudny do nie zauważenia
przez nas czynnik- Księżyc.

Rycina 2. Warunki kiełkowania ziarniaków pszenicy.

Napełniłam 30, sześćdziesięciocentymetrowych doniczek glebą klasy IVa (Ryc. 1).
Codziennie przez 30 dni będę wysiewać równo 100 ziarniaków pszenicy,
w 2-centymetrowych odstępach od siebie. Próby z materiałem siewnym są
podlewane raz w tygodniu i przebywają w temperaturze od 8O C do 12O C.
Przez 8h, 20 minut pod sztucznym oświetleniem w celu stworzenia optymalnych
warunków do kiełkowania pszenicy (Ryc. 2).
Chciałam tym również zapewnić otoczenie najbardziej zbliżone do
warunków środowiska panujących we wrześniu, czyli do miesiąca, w którym trwa
okres wysiewu pszenicy ozimej przez rolników. Po upływie co najmniej dwóch
tygodni od posiania ziarniaków policzę w każdej doniczce liczbę wykiełkowanych
osobników (siewek) i ustalę, w którym dniu wykiełkowało najwięcej, a w którym
najmniej ziarniaków.
.

Rycina 1. Równomierny wysiew ziarniaków pszenicy.

Przewiduję, że najwięcej ziarniaków pszenicy wykiełkuje między nowiem
a pełnią i będzie to, ogólnie rzecz biorąc, najlepszy czas do wysiewu tej
rośliny. Wiedza ta umożliwi nam wybór najkorzystniejszych dni do
siewu, co za tym idzie, przyspieszymy wzrost i rozwój naszych upraw,
przez co mogą wzrosnąć plony i rentowność. Dzięki temu też
ograniczymy zużycie nawozów sztucznych oraz chemicznych środków
ochrony roślin. Sam pomysł na czas wysiewu uzależniony od faz księżyca
znany był w minionych epokach, w tym w starożytności, jednak nie
doczekał się jednoznacznego naukowego opracowania. Wydaje mi się
że, może być to związane z pływami, na które oddziałuje księżyc. Pływy
są największe w nowiu i podczas pełni, gdy księżyc i słońce są w jednej
linii z Ziemią.

Fazy księżyca
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