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Abstract: After pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of the French corn hybrid LG34.75, have been identified the positive or 
negative impacts of the different impact factors over the monitored laboratory parameters. It has been established that the laboratory 
germination capacity of the seeds is 114,29% compared to that of the reference specimen.  
With controllable factors voltage and duration of treatment, having values (U=1,65kV and =10s), and with a 14-day rest of the seeds before 
sowing, an increase has been achieved of the lengths of the rootlets and shoots, 119,0% and 125,0% respectively, and of the number of 
rootlet – 106% as compared to the reference specimen. These data correspond to the results of field studies of the seeds of French corn 
hybrid MAC 47.P. 
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1. Увод
Изследванията са извършвани с предсеитбена 

електромагнитна обработка на семена от френски царевичен 
хибрид - LG34.75. Тези проучвания са продължение на опитите 
[2] с предсеитбената електромагнитна обработка на семена от 
френски царевичен хибрид МАС 47.Р[4]. 

Целта на изследванията е да се установи влиянието на 
предсеитбената електромагнитна обработката върху посевните 
параметри на семена от френски хибрид царевица в 
лабораторни условия. 

2. Обект и методика
Обект на изследванията са родовите качества на 

френския царевичен хибрид LG34.75. Съгласно [1] той е 
среднокъсен хибрид - 480 по FAO. Преди 
електромагнитното въздействие семена са били 
обработени предварително с фунгицид Пикадор 35СТ. 
Той е системен инсектицид [5]. 

Предсеитбената електромагнитна обработка е 
извършвана с устройството [3]. Съгласно установеното в 
[2], запълнеността на устройството е до оста на вала му . 

Проверката на възможностите на спомената 
обработка се извършва с възприемането на управляващи 
фактори на електромагнитното въздействие: 
приложеното напрежение U, kV (параметър на 
електромагнитното поле) между електродите на 
устройството и продължителността на обработката τ,s. 
Стойностите на управляващите фактори са приети на 
основата на резултатите при изследвания [2] с царевични 
семена от друг френски хибрид - МАС 47.Р.  

Матрицата на планиране на експеримента е показана 
в табл.1. 

От табл.1 може да се констатира, че варианти на 
обработката №1…№4 представляват пълен факторен 
експеримент (ПФЕ) 22. В изследването са използвани и 
контролни семена – вариант №5. 

Семената са обработени в електромагнитното поле 
на 03.04.2012г. и са заложени за изследване в 
лабораторни условия на 17.04.2012г, т.е. след 14 
денонощен престой след обработката. Залагането е 

извършено в петриеви блюда, в термостат при 
контролируеми условия. 

Таблица 1. План на експеримента при електромагнитна  
обработка на царевични семена от хибрид LG34.75, през 2012г. 

Вариант на 
обработка№ 

U τ 
--- kV --- s 

1 + 2,5 + 20 
2 – 1,65 + 20 
3 + 2,5 – 10
4 – 1,65 – 10
5k Контролни (необработени) семена 

При лабораторните изследвания са установени: 
кълняемата енергия, кълняемостта, дължината на 
коренчетата ℓКОР и кълновете ℓКЪЛН, брой b на 
коренчетата. Описаните данни са представени в процент 
спрямо контролата (%/к). 

При лабораторните изследвания е измервана и 
масата на поникналите в петриевите блюда растения. Тя 
е наречена маса на зелените растения - mЗЕЛ. След 
установяване на споменатите по-горе параметри 
растенията са оставяни за естествено сушене в 
лабораторни условия. Това сушене е продължавало до 
установяване на една съща маса при няколко 
последователни измервания. Така получената маса е 
наречена маса на сухите растения - mСУХИ. 

Данните от изследванията на масата на растенията са 
привеждани в процент спрямо контролата. Също така е 
установяван процентът на достигната маса на сухите 
растения спрямо изходната им маса – като зелени 
растения. 

3. Резултати и обсъждане
Отчетените средни стойности на наблюдаваните 

параметри на контролата са съответно: кълняема енергия 
- 67,5%; кълняемост - 87,5%; дължина на коренчетата - 
ℓКОР =28,06 mm; дължина на кълна - ℓКЪЛН =34,80 mm; 
брой на коренчетата: b=4,03. 

Данните от изследване на кълняемата енергия, 
кълняемостта и масите на растения са показани в табл.2.  
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Таблица 2. Резултати от изследване на кълняемата 
енергия, кълняемостта и масата на поникналите растения 

след предсеитбената електромагнитна обработка на 
семена от френски царевичен хибрид LG34.75 

Вариант 
на 

обработ
ка 

Кълняе
ма 

енергия
, 

%/к 

Кълняемо
ст, 
%/к 

Маса на растенията 

зелен
и - 

mЗЕЛ,
%/к

сухи 
– 

mСУХ

И , 
%/к

mСУХИ/mЗ

ЕЛ %

1 107,41 114,29 109,5
9 

113,1
1 36,56 

2 129,63 114,29 110,5
4 

113,7
2 34,43 

3 96,36 100,0 102,5
2 

102,5
6 35,43 

4 107,41 102,86 108,7
8 

100,6
0 32,75 

- mСУХИ/mЗЕЛ – отношение на масата на зелените растения към 
масата на сухите за всеки вариант, изразено в процент към 

масата на зелените растения 

Анализът на данните от табл.2. показва, че при 
вариант на обработка №3 (U=2,5kV и =10s) 
предсеитбеното електромагнитно въздействие е 
подтиснало началното развитие на семената. Тяхната 
кълняема енергия е по-ниска от тази на контролата - 
96%/к. При другите варианти на обработка 
стимулирането на кълняемата енергия е от 107,41%/к до 
129,63%/к. 

Независимо от разликата в напреженията на 
обработка по-продължителното въздействие =20s, е 
довело до кълняемост 114,29%/к – за варианти на 
обработка №1 и №2.  

След обработка по всички вариант е отчетено 
нарастване на масата на зелените растения mЗЕЛ. 
Максимално тя е достигнала 110,54%/к за вариант на 
обработка №2. 

Представлява интерес фактът, че масата на сухите 
растения mСУХИ е с по-голямо повишение отколкото 
масата на зелените растения – за варианти на обработка 
№1 тя е 113,11%/к, а за №2 – 113,72%/к. 

Анализът на изнесените факти показва, че в процеса 
на вегетация в петриевите блюда растенията, израснали 
от обработени семена, освен че имат по-големи кълняема 
енергия и кълняемост, но консумират и повече вода – 
тяхната зелена маса до 10,54% по-голяма от контролата. 
Процесите, развиващи се в покълващите растения са 
довели до натрупване и на по-голямо количество сухо 
вещество в тях – до 13,72%. 

При еднаквите условия на отглеждането им в 
термостата, описаните положителни факти от развитието 
на растенията могат да се отдадат на предсеитбената им 
електромагнитна обработка и престоя на семената от 
тази обработка до засяването им. През този престой 
стават онези вътрешни преобразования, които водят да 
активизиране на родовите качества на семената след 
поставянето им подходящи условия за растеж. 

От табл.2. може да се констатира, че при вариант на 
обработка №4, въпреки достигната по-голяма маса на 
зелените растения mЗЕЛ=108,78%/к, то сухата им маса е 
близка до контролата – mСУХИ=100,78%/к. Подобно е 
положението и при вариант на обработка №3. В хода на 
анализа за всеки вариант на предсеитбена обработка е 
направено пресмятане на отношението на достигната 
суха маса към натрупаната в зелените растения – 
100.mСУХИ/mЗЕЛ. Данните от тези изчисления са показани 
в табл.2. 

Пресметнатото съотношение на споменатите маси за 
контролата е: 100.mСУХИ к/mЗЕЛ к=36,42%.  

Данните от табл.2 показват, че само за вариант №4 
това отношение е сравнително по-малко от контролното  
– 100. mСУХИ/mЗЕЛ =32,75%. При всички останали
варианти на обработка то е около, или малко над 
контролното. 

На фиг.1 са показани резултатите от изследване на 
коренчетата и на кълновете на царевичните растения. 

Фиг.1. Резултати от изследване на коренчетата и 
кълновете на царевични растения от хибрид LG34.75, 

израснали в петриеви блюда, през 2012г 

От фиг.1. може да се констатира, че пълно 
съответствие между данните от табл.2 и фиг.1. има само 
за вариант на обработка №2. Предсеитбеното 
въздействие, при стойности на управляемите фактори 
U=1,65kV и =20s, както и престоят от 14 денонощия от 
обработката до засяването на семената, са се оказали 
благотворни върху всички наблюдавани параметри: 
дължините на коренчетата и на кълновете са съответно: 
ℓкор=120,6%/к и ℓкълн =113,9%/к. Броят на коренчетата 
също е повишен. Спрямо контролата те са 130,0%/к. 

При ниските стойности на управляемите фактори 
U=1,65kV и =10s, т.е. за вариант на обработка №4 също 
са се получили добри резултати. Дължините на 
коренчетата и на кълновете спрямо контролата са 
съответно: ℓкор=119,0%/к и ℓкълн =125,0%/к. Броят на 
коренчетата е 106,0%/к. Като се отчете обаче фактът, че 
масата на сухите растения (табл.2.) е същата както на 
контролата - mсух=100,78%/к, то при по-дългите 
коречета и кълнове следва да се очаква, че те са по не 
доразвити. 

Обработката на семената по вариант №1, т.е. при 
високите стойности на управляемите фактори U=2,5kV 

и =20s е оказала подтискащо въздействие особено 
върху дължината на кълновете. Спрямо контролата те са 
едва 90,45%/к. Пак при високата стойност на 
напрежението на обработка U=2,5kV, макар и при по-
малката продължителност на въздействието =10s, при 

вариант №3, се е получило известно подтискащо 
въздействие върху броя на коренчетата и дължината на 
кълновете. Те са съответно b=97,0%/к и ℓКЪЛН =97,6%к. 

От изложеното може да се заключи, че има 
корелация между резултатите от полевите изследвания с 
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другия френски царевичен хибрид - МАС 47.Р и от 
лабораторните изследвания с хибрида LG34.75. При 
вариант на обработка №4 с U=1,65kV и =10s 
увеличението на броя и масата на прибраните кочани от 
МАС 47.Р[2] корелира с установените повишени 
дължини на коренчетата и кълновете при лабораторните 
изследвания с хибрид LG34.75. 

На основата на получените данни за дължините на 
коренчетата и кълновете, и на броя на коренчетата 
(отнесени в процент спрямо контролата) са пресметнати 
уравненията на регресия. Като управляеми фактори в тях 
и съгласно табл.1. се използват кодираните стойности на 
прилаганото при обработките напрежение и 
продължителност на въздействието. Продължителността 
на престой на семената от обработката им до засяването 
е 14 денонощия. Пресметнатите уравнения са: 

-за дължините на коренчетата ℓкор: 

(1)      2121 xx89,1x10,1x40,021,111Ŷ ; 

 - за дължините на кълновете ℓКЪЛН:  

(2)      2121 xx91,0x64,4x63,1281,106Ŷ ; 
- за броя на коренчетата b: 

(3)      2121 xx50,1x50,8x00,800,110Ŷ . 

Направените проверки показват, че коефициентите 
на регресия са значими, а уравненията (1)…(3) са 
адекватни. 

От уравненията може да се констатира една 
разнопосочност при необходимото подбиране на 
стойностите на управляемите фактори. Съгласно (1) 
техните стойности са подбрани максимално точно. 
Според (2) за постигане на по-дълги кълнове следва 
напрежението и продължителността на обработка да се 
намаляват. От уравнение (3) – за постигане на по-голям 
брой коренчета следва напрежението да се намалява, а 
продължителността на обработката да се увеличава 

равностойно – коефициентите пред 
1x и 2x  съответно: -

8,00 и +8,50. 

За установяване на необходимите стойности на 
управляемите фактори следва да се вземе под внимание 
получен добив от полеви опити. 

4. Заключение
1. След предсеитбената електромагнитна обработка

на семена от френски царевичен хибрид LG34.75 е 
установено положително или отрицателно влияние, 
върху наблюдаваните лабораторни параметри, на 
отделните фактори на въздействие и техните стойности. 

2. Установени са възможности за стимулиране на
лабораторната кълняемост на семената 114,29% спрямо 
контролата. 

3. При стойности на управляемите фактори:
напрежение и продължителност на обработката 
(U=1,65kV и =10s) и 14 денонощен престой на семената 
до засяването им е постигнато увеличаване на 
дължините на коренчетата и на кълновете, съответно 
119,0% и 125,0% и броя на коренчетата -106,0% спрямо 
контролата. Тези данни корелират с резултатите от 
полеви изследвания със семена на друг френски 
царевичен хибрид МАС 47.Р. 
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