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THE EFFECT OF MAGNETICALLY CONDITIONED WATER ON GRO WTH, 
DEVELOPMENT AND YIELDING OF YELLOW LUPINE ( Lupinus luteus L.) 

 

Summary 
 

Researches were conducted in the vegetation hall of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Insti-
tute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots containing a mixture of soil - 5 kg and sand - 2 kg per pot. Yel-
low lupine variety: Dukat and Taper was the first row factor, and the second one - type of water used for plant watering: 
Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetizer, and Wn – water conditioned by fish-
plate magnetizer. The aim of undertaken studies was to evaluate magnetically conditioned water influence on seed germina-
tion as well as growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetically conditioned water increased lu-
pine germination. It concerned both the time and the dynamic of plant emergence. Plants watered with magnetically condi-
tioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal 
water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a con-
sequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not 
undergo greater change.  
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WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA WZROST, ROZW ÓJ  
I PLONOWANIE ŁUBINU ŻOŁTEGO (Lupinus luteus L.) 

 

Streszczenie 
 

Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach. Rośliny były uprawiane w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej 
i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stoso-
wanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem na-
kładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody 
uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego. Woda uzdatniana magne-
tycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą 
uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny 
podlewane zwykłą wodą. Nawadnianie gleby wodą magnetyczną spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian 
łubinu żółtego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bo-
wiem masa 1000 nasion nie uległa większej zmianie.  
Słowa kluczowe: łubin żółty, odmiana, woda uzdatniona magnetycznie, rozwój roślin, plonowanie 
 
 
1. Wstęp 
 

Dostępność wody dla roślin jest jednym z najważniej-
szych czynników decydujących o wielkości i jakości uzy-
skiwanych plonów. Dlatego w uprawie niektórych roślin, 
w warunkach braku opadów lub nierównomiernego ich roz-
łożenia w okresie wegetacji, stosuje się nawadnianie. Ze 
względu na to, że jest to zabieg kosztowny, stosuje się go naj-
częściej w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie i w wa-
runkach dużego niedoboru wody w glebie [24]. Nawadnianie 
jest najbardziej opłacalne w uprawie warzyw i owoców [14, 
30]. Jednak z danych literatury wynika, że badania dotyczące 
tej tematyki prowadzone są coraz częściej także w odniesieniu 
do roślin rolniczych [5, 13]. Wynika to głównie z dużej zniż-
ki plonu powodowanej przez niedobór wody w glebie [23], 
będący konsekwencją coraz dłuższych i częściej występu-
jących okresów suszy [16]. Aby zwiększyć opłacalność 
nawadniania coraz większej liczby gatunków roślin upraw-
nych należy poszukiwać metod zwiększenia jego efektyw-

ności. Jedną z nich może być magnetyczna obróbka wody 
stosowanej do nawodnienia roślin [18, 20, 22]. Woda 
uzdatniona magnetycznie może mieć znaczenie nie tylko 
jako czynnik wpływający na wzrost, rozwój i plonowanie 
roślin, ale także polepszający jakość pracy urządzeń na-
wadniających. Tego typu zabiegi stosowane są bowiem co-
raz częściej do polepszenia jakości wody wykorzystywanej 
w różnych procesach technologicznych [3, 4, 6, 7, 28, 29]. 
Dotychczas wykonano niewiele badań dotyczących możli-
wości stosowania wody uzdatnionej magnetycznie w rol-
nictwie i dotyczą one najczęściej określenia jej przydatno-
ści w polepszaniu kiełkowania nasion [1, 2, 15, 18, 25, 26] 
oraz zabiegach ochrony roślin [10, 11]. W badaniach kra-
jowych i zagranicznych stosowano najczęściej magnesy 
nakładkowe montowane na przewodach doprowadzających 
wodę. Jest natomiast niewiele badań dotyczących przydat-
ności magnetyzerów, w których woda przepływa przez od-
powiednio wyprofilowane wnętrze.  

Celem podjętych badań było określenie wpływu wody 
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uzdatnionej magnetyzerami nakładkowym i przepływowym 
na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie 
łubinu wąskolistnego.  

W hipotezie zakładano, że namagnesowanie wody spo-
woduje zwiększenie plonowania łubinu żółtego, a magnety-
zer przepływowy będzie bardziej skuteczny niż magnetyzer 
nakładkowy. 
 
2. Metodyka 
 

Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha 
zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg pia-
sku. Każdego roku doświadczenie zakładano w 3 powtó-
rzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: 
Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stoso-
wanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowa-
na (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyze-
rem nakładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem 
przepływowym. Do uzdatniania wody zastosowano magne-
tyzery nakładkowy o indukcji magnetycznej 0,2 T i średniej 
gęstości energii pola magnetycznego w miejscu obróbki 
wody wynoszącej 16 kJ·m-3 i magnetyzer przepływowy o 
indukcji magnetycznej 2,0 T i średniej gęstości energii pola 
magnetycznego w miejscu obróbki wody wynoszącej 1590 
kJ·m-3. Natężenie objętościowe przepływu wody dla oby-
dwu magnetyzerów wynosiło 1·10-4 m3·s-1. Rośliny podle-
wano wodą namagnetyzowaną przez cały okres wegetacji. 
Laboratoryjna zdolność kiełkowania nasion łubinu żółtego 
odmiany Dukat wynosiła 95, a odmiany Taper 90%. W ca-
łym okresie wegetacji utrzymywano wilgotność podłoża 
wynoszącą 60% polowej pojemności wodnej (ppw). Do 
podlewania i nawożenia roślin zastosowano urządzenie do 
precyzyjnego nawadniania gleby z dołączonym dozowni-
kiem nawozowym. Schemat układu nawadniającego 
z magnetyzerem przedstawiono na rys. 1. Do każdego wa-
zonu wysiewano po 10 nasion, a następnie po wschodach 
dokonywano przerywki pozostawiając po 5 roślin w wazo-
nie. W okresie wegetacji prowadzono szczegółowe obser-
wacje wzrostu i rozwoju roślin. Aby określić dynamikę 
tworzenia plonu zbiór roślin przeprowadzono w 3 termi-
nach opisanych szczegółowo w tab. 1. 
 Dynamikę przyrostu masy określono na podstawie bez-
względnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu wy-
korzystując wzory Evansa [9]: 
 
GR = (W2 – W1) (T2 – T1)

-1 [g·dobę-1] 
RGR = (lnW2 – lnW1) (T2 – T1)

-1 [g (g·dobę-1)-1] 
 
 

gdzie: 
W1 – sucha masa roślin na początku okresu pomiarowego 
[g], 
W2 – sucha masa roślin na końcu okresu pomiarowego [g], 
T1 – początek okresu pomiarowego, 
T2 – koniec okresu pomiarowego. 
 
Tab. 1. Zbiory i fazy rozwojowe roślin 
Table 1. Harvests and developmental stages of plants 
 

Zbiór 
Harvest 

Dni  
po siewie 
Days after 

sowing 

Fazy rozwojowe roślin 
Developmental stages of plants 

T1 67 

pełnia fazy kwitnienia, 50% otwartych 
kwiatów 
full flowering, 50% of flowers open 
[BBCH 65] 

T2 86 
50% strąków osiąga typową długość 
50% of pods have reached typical 
length [BBCH 75] 

T3 118 

pełna dojrzałość, wszystkie strąki su-
che; nasiona suche i twarde 
fully ripe, all pods dry; seeds dry and 
hard [BBCH 89] 

 
Podczas zbioru T1 określano plon suchej masy orga-

nów roślin łubinu, a podczas zbiorów T2 i T3 oceniono do-
datkowo plon nasion i cechy jego struktury: liczbę strąków, 
liczbę i masę nasion oraz ich wilgotność. Wyniki badań 
stanowiące średnie z 3 wazonów opracowano statystycznie 
posługując się w analizie wariancji półprzedziałem ufności 
Tukeya przy poziomie istotności  = 0,05. Do obliczeń 
wykorzystano program Statistica v.10.1. 
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 Wschody łubinu wystąpiły po 6 dniach od wysiewu. 
Ich tempo zależało od rodzaju wody stosowanej do podle-
wania roślin, a w mniejszym stopniu od odmiany łubinu. 
Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu 
(rys. 2). Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki uka-
zywania się roślin. Największa różnica w liczbie siewek 
między wazonami podlewanymi wodą namagnesowaną 
i zwykłą wystąpiła w początkowym etapie wschodów. 
Obydwie odmiany łubinu charakteryzowała podobna dy-
namika wschodów, co wynikało ze zbliżonej jakości siew-
nej nasion. Również rodzaj wody nie powodował istotnych 
różnic międzyodmianowych w przebiegu kiełkowania na-
sion, dlatego przebieg wschodów przedstawiono jako śred-
nią dla obydwu odmian.  

 

 
 
1 – zbiornik z wodą / water reservoir, 2 – pompa / pump, 3 – zawór odcinający / cut-off valve, 4 – reduktor ciśnienia / pressure regulator, 
5 – magnetyzer / magnetiser, 6 – kroplowniki / drop feeder  
 

Rys. 1. Schemat instalacji do podlewania roślin wodą uzdatnioną magnetycznie 
Fig. 1. Scheme of system for plant irrigation with magnetic water 

2 
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Rys. 2. Dynamika wschodów łubinu w zależności od rodzaju 
wody zastosowanej do nawadniania gleby 
Fig. 2. Dynamics of lupine emergence depending on the 
water type used for soil irrigation 
 
 Korzystny wpływ wody magnetycznej na kiełkowanie 
nasion wykazano także w badaniach Kornarzyńskiego i in. 
[15] dotyczących stosowania wody uzdatnionej magnetycz-
ne w kiełkowaniu nasion ogórka i pomidora. Również z ba-
dań Dvorskiej [8] wynika, że stosowanie wody namagne-
sowanej powoduje znaczne polepszenie wschodów cebuli, 
porów oraz niektórych roślin ozdobnych. Dotychczas prze-
prowadzone badania nie dają jednak jednoznacznych roz-
strzygnięć dotyczących wpływu wody uzdatnionej magne-
tycznie na kiełkowanie i wschody roślin. Na przykład Gór-
ski i Tomczak [10] nie stwierdzili dodatniego wpływu sto-
sowania wody namagnesowanej na zdolność kiełkowania 
nasion rzeżuchy i fasoli. Można przypuszczać, że rozbież-
ność uzyskiwanych rezultatów może wynikać między in-
nymi z różnych wartości stosowanych parametrów pola 
magnetycznego oraz natężenia przepływu wody podczas jej 
obróbki. Potwierdzeniem tych przypuszczeń są wyniki ba-
dań Stankiewicza i in. [27], w których wykazano, że woda 
uzdatniana magnetyzerem o indukcji 100 i 300 mT stymu-
lowała zdolność kiełkowania nasion łubinu wąskolistnego, 
a uzdatniana magnetyzerem o indukcji 900 mT wpływała 

inhibicyjnie na kiełkowanie nasion i początkowy wzrost 
siewek. 

Rodzaj wody zastosowanej do podlewania łubinu nie 
miał istotnego wpływu na wysokość roślin mierzoną w po-
szczególnych fazach ich wzrostu i rozwoju (tab. 2). Stwier-
dzono natomiast istotną różnicę w wysokości roślin pomię-
dzy badanymi odmianami łubinu – rośliny łubinu odmiany 
Dukat były znacznie wyższe niż odmiany Taper.  

Stosowanie wody uzdatnionej magnetycznie nie wpły-
wało istotnie na liczbę pędów bocznych i liczbę liści na ro-
ślinie. Łubin żółty odmiany Dukat wytwarzał dużo więcej 
pędów bocznych niż odmiany Taper, co stanowi cechę od-
mianową wynikającą z budowy morfologicznej odmian, 
ponieważ Dukat jest genotypem tradycyjnym, a Taper – 
genotypem o zdeterminowanym wzroście. Podobne obser-
wacje dotyczące niektórych cech morfologicznych ocenia-
nych odmian łubinu uzyskano w badaniach COBORU [21] 
prowadzonych w różnych rejonach kraju. Rośliny obydwu 
odmian łubinu podlewane wodą uzdatnioną magnetycznie 
wytwarzały większą powierzchnię liściową niż rośliny ro-
snące na obiekcie kontrolnym.  

Rodzaj wody zastosowanej do podlewania roślin nie 
miał wpływu na przebieg faz fenologicznych roślin. W lite-
raturze spotyka się jedynie wzmianki dotyczące tego za-
gadnienia. Na przykład Dvorska [8] podaje, że podlewanie 
wodą uzdatnioną magnetycznie niektórych gatunków roślin 
ozdobnych powodowało kilkudniowe przyspieszenie ich 
zakwitania. Obydwie odmiany łubinu zakwitały w podob-
nym terminie ale czas trwania ich kwitnienia był różny. Ro-
śliny łubinu odmiany Dukat kwitły o 5 dni dłużej niż od-
miany Taper. Długość okresu wegetacji dla odmiany Dukat 
i Taper wynosiła odpowiednio: 108 i 114 dni. 

Zastosowanie wody uzdatnionej magnetycznie wpływa-
ło w podobnym stopniu na gromadzenie masy przez rośliny 
łubinu odmian Dukat i Taper, dlatego jej wartość dla po-
szczególnych organów roślin przedstawiono jako średnią 
z dwóch odmian (rys. 3). Największy wpływ tego zabiegu 
na przyrost plonu suchej masy przez wegetatywne organy 
łubinu stwierdzono w fazie zielonego strąka, więc w okre-
sie szybkiego wzrostu roślin, a wpływ na organy genera-
tywne - w fazie dojrzewania.  

 
 
Tab. 2. Wartości niektórych cech morfologicznych roślin łubinu w okresie kwitnienia 
Table 2. Values of some morphological features of lupine plants in flowering period 
 

Cechy morfologiczne roślin / Morphological features of plants 

Odmiana 
Variety 

Rodzaj wody 
Water type 

wysokość roślin  
height of plants 

 [cm] 

liczba pędów 
 bocznych na roślinie 

number of lateral  
shoots per plant 

liczba liści  
na roślinie 

number of leaves 
 per plant 

powierzchnia liści 
[cm2·roślina-1] 

leaf area 
[cm2

·plant-1]  

Dukat 
Wk 
Wn 
Wp 

64,6 
62,8 
65,1 

5,5 
5,2 
6,0 

17,8 
17,0 
18,1 

628 
644 
660 

Taper 
Wk 
Wn 
Wp 

56,3 
59,5 
55,9 

1,6 
1,8 
1,6 

16,3 
16,6 
17,2 

476 
514 
506 

Średnio dla odmiany 
On average for variety 

Dukat 
Taper 

64,2 
57,2 

5,6 
1,7 

17,6 
16,7 

644 
499 

NIR / LSD (α=0,05) 4,14 2,86 r.n. / n.s.* 47,5 

Średnio dla rodzaju wody 
On average for water type 

Wk 
Wn 
Wp 

60,4 
61,1 
60,5 

3,5 
3,5 
3,8 

17,0 
16,8 
17,6 

552 
579 
583 

NIR / LSD (α = 0,05) r.n. / n.s. r.n. / n.s. r.n. / n.s. 18,6 
* r.n. / n.s. – różnice nieistotne / differences not significant 
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Rys. 3. Sucha masa organów roślin łubinu w zależności od 
rodzaju wody zastosowanej do nawadniania gleby 
Fig. 3. Dry matter of lupine organs depending on the water 
type used for soil irrigation  
 
 Przyrost łącznego plonu łodyg i liści na skutek nawad-
niania gleby wodą uzdatnioną magnetyzerem nakładkowym 
(Wn) i przepływowym (Wp) w stosunku do kontroli (Wk) 
wyniósł w tym okresie odpowiednio: 15,6 i 9,1%, natomiast 
przyrost masy nasion wyniósł odpowiednio: 12,9 i 9,7%. 
Na uwagę zasługuje fakt, że masa łodyg, liści i nasion 
zwiększała się aż do fazy dojrzałości pełnej, natomiast ma-
sa korzeni w końcowym etapie ontogenezy była znacznie 
mniejsza niż w fazie kwitnienia i zielonego strąka. Ubytek 
masy korzeniowej był prawdopodobnie spowodowany pro-
cesami lizy, odpadaniem od korzeni starzejących się bro-
dawek, a także rozkładem starych korzeni. 
 Woda uzdatniona magnetycznie wpływa podobnie na 
szybkość wzrostu roślin łubinu odmian Dukat i Taper, dla-
tego w tab. 3 przedstawiono wartości stanowiące średnie 
z obydwu odmian. Niewielka na początku wegetacji bez-
względna szybkość wzrostu (GR), zwiększała się w miarę  
 

postępującego rozwoju roślin i osiągnęła najwyższą war-
tość w okresie kwitnienia oraz zawiązywania strąków,  
a zwłaszcza ich wypełniania. Względna szybkość wzrostu 
(RGR) była największa w okresie kwitnienia i zawiązywa-
nia strąków, a następnie malała począwszy od okresu wy-
pełniania nasion. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą ma-
gnetycznie osiągały większe wskaźniki szybkości wzrostu 
niż rośliny podlewane wodą zwykłą. Szczególnie większe 
wartości obu wskaźników wzrostu stwierdzono w przypad-
ku roślin, które podlewano wodą uzdatnioną magnetyzerem 
nakładkowym. 

Łubin żółty odmiany Dukat plonował lepiej niż Taper 
(rys. 4). Istotna różnica w plonowaniu tego gatunku wystą-
piła między roślinami podlewanymi wodą zwykłą i uzdat-
nioną magnetycznie. Zastosowanie wody uzdatnionej ma-
gnetyzerem nakładkowym spowodowało zwiększenie plonu 
nasion łubinu odmiany Dukat i Taper o: 10,3 i 8,4%, a ma-
gnetyzerem przepływowym odpowiednio o: 7,6 i 6,5%. 
 

 
 

Rys. 4. Plon nasion łubinu w zależności od rodzaju wody 
zastosowanej do nawadniania gleby 
Fig. 4. Seed yield of lupine depending on the water type 
used for soil irrigation (BBCH 89) 

 
 Przyrost plonu spowodowany był większą obsadą strą-
ków na roślinie i większą liczbą nasion z rośliny (tab. 4). 
Na roślinach odmiany Dukat stwierdzono większą obsadę 
strąków niż na łubinie odmiany Taper. Podlewanie roślin 
wodą uzdatnioną magnetycznie powodowało zwiększenie 
liczby strąków na roślinie i liczby nasion z rośliny u oby-
dwu odmian łubinu. Nie stwierdzono natomiast istotnych 
różnic w masie 1000 nasion zebranych z roślin podlewa-
nych wodą zwykłą i wodą namagnesowaną. Świadczy to 
o tym, że zwiększenie plonu nasion nie było konsekwencją 
przyrostu wielkości nasion. Wystąpiły jedynie różnice 
w wartości tego komponentu plonowania pomiędzy odmia-
nami łubinu.  

 
Tab.3. Absolutna (GR) i względna szybkość wzrostu (RGR) roślin łubinu (część nadziemna) 
Table 3. Absolute (GR) and relative (RGR) growth rate of lupine plants (aboveground part) 
 

GR [g·doba-1] / GR [g·day-1]  RGR [g (g·doba-1) -1] / RGR [g (g·day-1)-1] Zbiory 
Harvests Wk Wn Wp 

NIR / LSD 
(α = 0,05) Wk Wn Wp 

NIR / LSD 
(α = 0,05) 

T0 – T1 1,23 1,94 1,66 0,336 0,056 0,088 0,075 0,008 
T1 – T2 2,42 3,47 2,50 0,471 0,076 0,132 0,102 0,021 
T2 – T3 1,89 2,18 1,85 r.n. / n.s. * 0,087 0,104 0,097 r.n. / n.s. 

 

* r.n. / n.s. – różnice nieistotne / differences not significant 
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Tab. 4. Wartości komponentów plonowania łubinu 
Table 4. Values of yield components parameters of lupine 
 

Wyszczególnienie 
Description 

Rodzaj wody 
Water type 

Liczba strąków 
 na roślinie 

Number of pods 
per plant 

Liczba nasion  
z rośliny 

Number of seeds 
per plant 

Masa 1000 nasion  
Weight of thousand 

seeds [g] 

Dukat 
Wk 
Wn 
Wp 

7,2 
8,1 
8,0 

59,6 
65,4 
66,0 

135 
135 
136 

Taper 
Wk 
Wn 
Wp 

6,6 
7,8 
7,2 

48,0 
53,8 
50,6 

134 
137 
134 

Średnio dla odmiany 
On average for variety 

Dukat 
Taper 

7,8 
7,2 

63,7 
50,8 

135 
135 

NIR / LSD (α = 0,05) r.n. / n.s.* 5,44 r.n. / n.s. 

Średnio dla rodzaju wody 
On average for water type 

Wk 
Wn 
Wp 

6,9 
7,9 
7,6 

53,8 
59,6 
58,3 

134 
136 
135 

NIR / LSD (α = 0,05) 0,43 3,14 r.n. / n.s. 
* r.n. / n.s. – różnice nieistotne / differences not significant 

 
 Uzyskane rezultaty badań dotyczące wpływu wody 
magnetycznie uzdatnionej na wielkość plonu i cech jego 
struktury znajdują potwierdzenie w pracach innych autorów 
[2, 12, 17, 19, 20], w których wykazano, że stosując tego 
typu wodę można uzyskać znaczną zwyżkę plonu także in-
nych gatunków roślin uprawnych. Uzyskane rezultaty ba-
dań dotyczące wpływu wody magnetycznie uzdatnionej na 
wielkość plonu i cech jego struktury znajdują potwierdzenie 
w pracach innych autorów [2, 12, 17, 19, 20], w których 
wykazano, że stosując tego typu wodę można uzyskać 
znaczną zwyżkę plonu także innych gatunków roślin 
uprawnych. 
 

4. Wnioski 
 

1. Podlewanie roślin wodą uzdatnianą magnetycznie przy-
spieszało termin i zwiększało w podobnym stopniu dyna-
mikę wschodów obydwu odmian łubinu. Odmiany łubinu 
Dukat i Taper charakteryzowały się podobną dynamiką 
wschodów, co wynikało z wysokiej jakości siewnej nasion.  
2. Rodzaj wody zastosowanej do podlewania nie wpływał 
na przebieg faz fenologicznych oraz wysokość roślin. Ro-
śliny łubinu odmiany Dukat kwitły o 5 dni dłużej niż od-
miany Taper.  
3. Zastosowanie wody uzdatnionej magnetycznie miało 
istotny wpływ na gromadzenie masy przez wegetatywne i 
generatywne organy łubinu żółtego. Największy wpływ te-
go zabiegu na przyrost plonu suchej masy łubinu stwier-
dzono w fazie zielonego strąka, w więc w okresie szybkie-
go wzrostu roślin.  
4. Rośliny łubinu podlewane wodą uzdatnianą magnetycz-
nie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR)  
i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewa-
ne wodą zwykłą. 
5. Zastosowanie wody namagnesowanej spowodowało 
istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu, co by-
ło konsekwencją większej obsady strąków i większej liczby 
nasion z rośliny.  
6. Woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym wpły-
wała korzystniej na plonowanie łubinu niż woda uzdatniona 
magnetyzerem przepływowym.  
7. Zabieg nawadniania gleby wodą uzdatnioną magne-
tycznie może stanowić ekologiczną metodę zwiększania 
plonowania łubinu, ale zagadnienie to wymaga dalszych 

badań zmierzających do wyjaśnienia mechanizmu przebie-
gu tego zjawiska.  
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