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УДК 581.5:58.032 

Ткачук О.П. (У краТна, Вшниця) 

ЕКОЛОГГЧНИЙ ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ НАДТОНКИХ ЕНЕРГЕЙ У ВОД1 HA F1 
I РОЗВИТОК РОСЛИН 

Характеристика загалыкн проблеми. Сучасний стан води вщзначасться icTOTHUM 
антропогенними чинниками. В першу чергу це проявлясться на гщрох1м1чних показниках, яю с -

CBO'i початков! характеристики внаслщок надходження комунальних стоив, використання s 
виробництва eHeprii (електростанщ'О, забрудненням переробною промисловютю i сшьському roc ~ 

У Вшницькш облает! найб1льше води використовуе Ладижинська ТЕС - понад 70 % вщ зага. = -
uie'i юлькосп води 80 % повертаеться у водш джерела теля очищения, до 10 % води скидаетьс-" ' 
решта 10 % становлять втрати. Найбшыие забруднених водскидають комунальш шдприемства :•: 
90 % вщ загальноУ кшькост! забруднень води, а також шдприемства харчовоТ, переробноТ прс w 
сшьське господарство [2]. 

Актуалыпсть нерозв'язаних задач. Внаслщок значних об'ем1в criHHOi', скидно'1 та звор:~ 
поступае у поверхнев! та п1дгрунтов1 води, спостер1гаються незворотш зм1ни водного се:-
призводять до непридатносп води для пиття без п попередньоУ обробки та значного скороче-
б!ор1зноман1ття у водних екосистемах. 

Все це вимагае сутгевоТ очистки води, шд час якоТ, з одшеТ сторони, вода позбуваеться цшдлкг 
з iHiiioi - втрачае CBOI природн1 компоненти, перетворюючись на неживу субстанщю, що не -
властивостей та може лише зашкодити. 

Одним i3 перспективних напрям1в не лише очистки води, а й повернення 1Й nepeicHc 
використання технолог1й надтонких енерг1й. Ц1 eHepri'i мають вщмшну вщ електромагн1тних в 
природу. Саме вода, внаслщок своеТ надчутливост1, може сприймати цю енерг1ю, зм1нюючи i \ г 
свою структуру [3]. 

Здатнюпо перетворення води надтонкими енерг1ями волод!ють прилади Оджас. Вони : 
принцип! збереження та передач! шформащИного поля речовинам, як! можуть змшювати порядс • 
зв'язюв у сво'ш структур!. Прилади Оджас не зм1нюють саму речовину, а вносять певний природ 
формування и структури. Суть fliY прилад1в Оджас щодо передач! вод1 надтонких енерг!й полягс 
вони мають на свош «робоч!й поверхш», з якою взаемод!е вода, надтонке в!дображення приро;:-
води, з допомогою якого вщбуваеться в!зуал!защя структурного упорядкування води, при проход: 
[4]. 

Формулювання задачу що розглядаеться. Вщновлена структура води не вццграе н!яко'| po.ii. 
зад!яна у природних чи антропогенних процесах. Вплив надтонких енерг!й посередництвом води = 
потр1бно перев!рити на бюлопчних об'ектах - найкращих !ндикаторах, що реагують на зм!ни я> 
джерела енерги, особливостями свого росту i розвитку. Рослини м!стять до 90 % води. Вода 
вшьна, що циркулюе по орган13му, переносячи поживш речовини, i внутр!кл!тинна, або зв'язана. 
вода е основою живого та дуже чутливою до надслабких пол!в. Використовуючи метод 6ioiHflHKaL 
рослин реагувати на стан навколишнього середовища своТми власними зм!нами у рост! i розвитк). 
вказати нам на наявнють i прояв у вод! надтонких енергш. 
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Секщя №3 

четод1в розв'язання задача Для встановлення ютинного впливу надтонких енергш, яю 
^огою води рослинам, ми проводили дослщження впливу поливу звичайною та 

на особливосп росту i розвитку рослин у контрольованих умовах, яю виключили б 
5: да структурувалась внаслщок пропускания и через прилад Оджас. Для поливу 

гунтову та дощову воду. 
кення у лабораторп монпорингу довкшля кафедри екологи та охорони навколишнього 

ЙОГО факультету Вшницького нащонального аграрного ушвереитету, яю мали за мету 
эозвитку npouecie для подальших бтып детальних дослщжень. Для дослщження було 

г- -л льтуру - редис, який мае короткий вегетацшний перюд, що дозволяе контролювати весь 

"гзедбачались визначення схожосп насшня редису сорту Жара, як швидкопроростаючоУ 
чоркви, яка мае подовжений пертд проростання, сорту Шантане, а також вегетацшш 
эм, розвитком та висотою рослин редису вказаного сорту. 

гизначали у вщсотках i3 100 насшин у чотирьох повторениях при постшнш температур! 
i . кггереження проводили за настанням основних фаз росту i розвитку редису (початок 

листов, початок потовщення коренеплоду, техшчна стигл1сть), поаяного у емност1 в 
> чотирьох повторениях. Початок фази вщм1чагш при появ1 змш у 10 % рослин, повну 
\ 75 % рослин. Висоту рослин фжсували у OCHOBHI фази росту i розвитку, як середне I3 

ьтати. Проростання насшня редису розпочалось через 1,5 дшв гпсля закладки на 
час проросло 65 % насшня, яке зволожували структурованою пщгрунтовою водою, що на 

ГГГ' эосло насшня при зволоженш звичайною водою та 70 % насшня, зволоженого дощовою 
D, що на 5 % бшьше, шж при використанш звичайноУ дощово'1 води. 

ання нас1ння редису, яке зволожували пщгрунтовою структурованою водою, через 2,5 
пророщування 13 загальною схож1стю 90 %. Проростання насшня при його зволоженш 
ою водою закшчилось на 1 день шзнпле та i3 схож1стю на 15 % меншою. 

гс1ння дощовою водою, його проростання в обох BapiaHTax тривало 4,5 дш, але схож1сть 
використанн1 структурованоУ води становила 95 %, що на 10 % бшьше, шж при 
эТ дощовоУ води та на 5 % бшьше - шж при зволоженн1 насшня структурованою 

э. що зволоження структурованою водою насшня редису прискорюе проростання насшня, 
пня на 5 - 30 % i загальна схожмсть на 10 - 15 %, що залежить вщ якосп води. 

вн1сть росту на 5-й день мали рослини при зволоженш структурованою пщгрунтовою 
•.ir aHTi довжина стебел складала 2,5 см, а коршщв 2 см. Вказаний BapiaHT мав найбшьш 

за проростанням насшня моркви встановлено, що на 6-й день теля закладки проросло 
:=оложенш пщгрунтовою структурованою водою, в той час як при використанш звичайноТ 
-роростання розпочалось на 1 день гпзшше, але i3 схож1стю на 5 % вищою. 

дощовою водою, проростання насшня в обох варiантах розпочалось одночасно, але 
Г'ристанш структурованоУ води на 12-й день i3 схож1СТЮ 85 %, що на 1 день шзшше та на 10 

i !золоженш звичайною водою. 
»с-зновлено, що при викориетанн! структурованоУ води зростае енерг!я проростання моркви i 
! що залежить в1д якосп води. 

- хзи В1дм1нност1 у проростках. Починаючи з 7-го дня шсля закладки насшня, eci рослини 
I структурованою пщгрунтовою водою були вир1вняш. При використанш звичайноУ дощовоУ i 
рослини були дуже не вир1вняш. Через 13 дн1в п1сля закладки, найбшыш проростки мав 
гослин п1дгрунтовою структурованою водою - 4,5 см, а найменип - 3 см - структурованою 

корен1в найбшьшою була при використанн1 дощовоУ води в обох вар1антах - 3 см, а 
I - при полив1 звичайною пщгрунтовою водою. 

за проходженням фаз росту i розвитку рослин редису показали, що початок сход1в 
вся через 2 дш п1сля с1вби у вар1антах з поливом пщгрунтовою структурованою i 
водою. Це на 2 дш paHiuie, н1ж з'явились сходи при використанн1 звичайноУ п1дгрунтовоУ 

-ье - листк1в у редису найшвидше настала у BapiaHTi з поливом пщгрунтовою структурованою 
зашше, н1ж при використанн1 звичайноУ ш'дгрунтовоУ води, а початок потовщення коренеплоду 

Лроте, техн1чна стипшсть настала в обох вар!антах одночасно - через 42 дш гпсля с1вби. 
ui дощовоУ води, суттевих в1дм1нностей в проходженн1 фаз росту i розвитку внасл1док 
стер^алось. Але починаючи з утворення 3 пари листюв у редису, розвиток, пор1вняно з 

чайноУ п1дгрунтовоУ води, сповшьнився на 3 - 6 дн1в, а техшчна стигл!сть настала на 6 дшв 

рослин редису протягом вегетацшного пер1оду у р1зних вар1антах мала певш в1дм1нносп. 
—• гтурацп п1дгрунтовоУ води, ефект проявлявся nepmi 10 дшв, коли висота рослин зросла на 0,5 

зконтролем. 
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Починаючи з 2 пари листюв редису i до кшця вегетаци, висота рослин на вар А-~1 
пщгрунтово! води, була на 1 см нижчою, шж без структурацн. 

При використанш дощовоУ води, BapiaHT 13 структуращею поступався за висотою на 
утворення 2 пари листюв у редису. Лише з перюду утворення 3 пари листюв, висс-i 
використанш структурованоУ води була на 1 см бшьшою, нгж без структурацп. 

Flepuji 25 дн1в вегетаци рослин редису, Ух висота при використанш шдгрунтових 
приблизно однаковою. А починаючи з 2 - 3 пари листюв, почав переважати за висотою ! 
водою на 2-7 см. 

Висновки 

1. Зволоження насшня структурованою водою збшьшуе його енерпю проростання i сх 
2. Структуращя пщгрунтовоУ води прискорюе настання сход1в i проходження i r 

розвитку рослин. 
3. Зростае висота рослин редису в початков! фази росту i розвитку при полив1 структ> 

водою, з послщуючим затуханиям i вщсутнютю вщмшностей до кшця вегетаци. 
4. Структуращя проявляе свш ефект лише при використанш певноУ води, що 

дослщжень. 
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ПРОБЛЕМИ EKOHOMH ЕНЕРГОРЕСУРС1В 

Проблеми взаемоди людини i природи набувають все бшьшого значения в останнш 
енергп, яку ми використовуемо, завдае шкоди довкшлю, що змушуе задуматися над можл: 
споживання eHeprii". 1снують pi3Hi способи енергозбереження, що залежить вщ знань людини.! 
удосконалення технолог1й енергозбереження. Зниження використання eHeprii пов>$ 
використанням технолопй, а й з об1знан1стю громадян i мотиващею зниження недошль-
Б1льш ефективне використання eHeprii' принесе користь довкшлю i сусп1льству. 

Заходи з економп енергоресурс1в передбачають Ух под1л за категор1ями енергозб 
прилади, осв1тлення, економ1я води, тепла, вторинне використання матер!ал1в тощо. 

Побутовi прилади. Бшя 30 % ycix потреб електроенерги i3 мереж-i громадського забезг 
домашне господарство. 1з 88000 кВт.«год. приблизно 1/4 використовуеться для опалення. I : -
води. 1нша - на використання великих побутових прилад1в (холодильник, посудомийна маш-чь. 
тощо). Гак, середня витрата електроенергГУ посудомийноУ машини складае 880 кВт.«год. 
вдосконалень можна знизити pi4Hy витрату електроенергГУ до 140 кВт.«год.: зменшення o6'ev;. 
при MHiri посуду, добра тепло1золяц1я приладу i покращення ККД двигуна - на 15 %, пщклю 
поряд з холодною [2]. 

Завдяки кращш тепло1золяц1У CTIHOK холодильника i його дверей (пол1уретановий niHoaii." 
збшьшенш площ1 теплообм1нника можна знизити споживання електроенерги холодильником I 

Використання eHeprii електроплитою (потужшеть 1,5 кВт) складае 147 Вт i лише на 20 г-
використанн! газовоУ плити, але необх1дно враховувати, що для вироблення 1 кВт.«год елек 
енерг1я) необх1дно б1ля 3 кВт.«год. первинноУ eHeprii (вуг1лля, газ, ядерне пальне). Таким чине * 
первинноУ eHeprii' на електроплит! складае б1ля 440 Вт.»год, а використання газовоУ плити ДОЗЕ С 
показники до 128 Вт.«год [2]. 

Осв1тлення. В бшыпосп кра'Ун ceiTy на осветления витрачаеться близько 13 % виробленс _ 
(ст1льки ж приблизно й у наций Kpai'Hi). Але питом! витрати eHeprii на вироблення евгела в У 
вищ|, н1ж у зах1дних краУнах. Причина в тому, що в УкраУн1 найб1льш поширеними е лампи рс 
перетворюють на свшю лише 5-8 % eHeprii", яку споживають. У зах!дних краУнах переважаютъ 
лампи, корисна в1ддача яких 20 %, а у найнов!ших (натр1евих високого тиску) - до 30 %. Роз pi -в» 
що лише перехщ на прогресивш джерела св1тла дозволить зекономити вщ 20 до 70 % електроенег * I 
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