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VPLYV MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE RASTLINY EGERIA DENSA 

 

Viktória KRISTÍNOVÁ - Valerian BÚRIK 
 

EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE 
ENVIRONMENT OF EGERIA DENSA PLANT 

 
 
ABSTRAKT  
Príspevok sa zaoberá problematikou vplyvu mikrovlnného žiarenia na životné prostredie rastliny Egeria densa. 
Cieľom práce bolo zistiť, ako pôsobenie mikrovlnného žiarenie na vodu, ktorá tvorí životné prostredie rastliny 
v nej rastúcej, ovplyvňuje jej rast.  
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ABSTRACT 
This contribution deals with the issue of the influence of microwave radiation on the environment of Egeria 
densa plant. The aim of the work was to determine how exposure of water to microwave radiation, which makes 
the environment of the plant growing in it, affects its growth. 
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Úvod 

V posledných rokoch môžeme zo strany odborných a vedeckých kruhov sledovať zvýšenie pozornosti 
problematike umelého žiarenia. Zdroje umelého žiarenia, napr. jadrové elektrárne, ich havárie, mobilné telefóny, 
elektrospotrebiče - to všetko zasahuje do životného prostredia, či už primárne, kontamináciou živých 
organizmov, alebo sekundárne, ovplyvnením ich životného prostredia. Realizovať túto prácu sme sa rozhodli na 
základe získaných výstupov z našej predchádzajúcej práce, ktoré sme chceli overiť. Cieľom našej práce bolo 
zistiť, ako pôsobenie mikrovlnného žiarenie na vodu, ktorá tvorí životné prostredie rastliny v nej rastúcej, 
ovplyvňuje jej rast.  
 
Metodika arealizácia 
 
V pokuse, na ktorý sme sa rozhodli nadviazať (pokus č. 0), sme pracovali s rastlinou Egeria densa(Planch.) 
Casp. (ďalej len „Egeria“), viď obrázok 1, ktorú sme si zvolili na základe veľkosti povrchu rastliny, ktorý je 
v kontakte s vodou. Jej 10 cm dlhé odrezky boli umiestnené v plastových nádobkách, pozri obrázok 2. 
 

Obr. 1Egeria densa 

 
Prameň: Vlastná fotografia 
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Obrázok 2 Rozmiestnenie rastlín v pokusoch č. 1 – č. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prameň: Vlastná fotografia 
 

Obrázok 3 Mapa rozšírenia rastliny Egeria densa 

 
Prameň: https://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?speciesID=1107 
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Táto rastlina je kozmopolitnou rastlinou, teda je rozšírená prakticky po celom svete (Argentína, Brazília, 
Uruguaj, Chile Mexiko, USA, Anglicko, Nový Zéland či Austrália, pozri obrázok 3, a má širokú biologickú 
valenciu. 
Pre porovnanie vplyvu vody prevarenej v mikrovlnnej rúre (voda č. 1) sme pracovali aj s vodou prevarenou 
v rýchlovarnej kanvici (voda č. 2) a s vodou z vodovodu (voda č. 3). 
Raz do týždňa po dobu približne štyroch týždňov sme merali pravítkom dĺžku odrezkov. Keďže mikrovlnné 
žiarenie je absorbované vo vodnom prostredí, mali sme možnosť sledovať aj sekundárne vplyvy a vyhodnocovať 
zmeny fyzikálnych a chemických vlastností vody počas pokusu. Merali sme pH (pH-metrom), vodivosť 
(konduktometrom), celkovú tvrdosť (gH-testom (tekutý reagens)), a uhličitanovú tvrdosť (kH-testom (tekutý 
reagens)) vôd. Pre minimalizovanie náhodnej chyby merania sme vyradili z každej nádoby najdlhšiu a najkratšiu 
rastlinku. 
V našich ďalších troch pokusoch, ktoré sú obsahom tejto práce sme tieto podmienky zachovali, avšak upresnili 
sme metodiku s cieľom získania relevantnejších výsledkov: celkový počet vzoriek (odrezkov rastliny Egeria 
densa) sme zvýšili o 75 % aobjem odobratých vzoriek vody na zisťovanie celkovej a uhličitanovej tvrdosti 
smezoštvornásobili, preto na titráciu 
1 °dH bolo potrebné štvornásobné množstvo titračného roztoku, čím sme po prepočítaní získali presnejšie 
hodnoty daných chemických parametrov. Počet rozhodujúcich pokusov sa teda vykonaním týchto troch pokusov 
zoštvornásobil. Zároveň bol zmenený aj zdroj rastlín: v prípade pokusu č. 0 a č. 2 pochádzali rastliny z prvého 
zdroja, avšak ich pôvod bol neznámy, preto nemôžeme tvrdiť, že voda, v ktorej tieto rastliny rástli bola 
rovnakých chemických parametrov a pri 1. a 3. pokuse boli použité rastliny z druhého zdroja, ktorých pôvod bol 
známy a rástli vo vodách s totožnými chemickými parametrami. 
 
VÝSLEDKY 
Pri fotosyntetickej aktivite rastlín (rovnica fotosyntézy 12 H2O + 6 CO2 + energia → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O) 
dochádza k spotrebe CO2 (kyselinotvorný oxid: CO2 + H2O → H2CO3), čoho následkom je rast pH. Tento oxid  
je čerpaný najmä z hydrogénuhličitanov (rovnice rozkladu hygrogénuhličitanov:  
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2, 
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2), čo sa odráža na poklese uhličitanovej tvrdosti. Uhličitanová  vrdosť je 
jednou zo zložiek celkovej tvrdosti vody a jej pokles sa premieta  aj do poklesu hodnôt tejto veličiny. 
V neposlednom rade klesajú aj hodnoty vodivosti, nakoľko vodivosť vyjadruje celkový obsah solí vo vode. 
 
Priemerné hodnoty zo všetkých štyroch pokusov 
 
Pri zisťovaní priemerných hodnôt sme brali do úvahy aj pokus č. 0 z  dôvodu jedinečnosti nameraných 
výsledkov. Avšak v 0. pokuse boli vykonané iba tri merania, pričom v ostatných štyri merania. Tento nepomer 
má vplyv na grafické zobrazenie výsledkov mojej práce. Aby sme túto disproporciu zmiernili, priemerné 
hodnoty rastu rastlín, pH, tvrdosti, uhličitanovej tvrdosti a vodivosti v 0. meraní zohľadňujú iba pokusy  
č. 1 – č. 3. Ostatné merania už berú do úvahy všetky pokusy. Touto úpravou smezabezpečili, aby nedošlo ku 
skresleniu konečných výsledkov.  
V priemere narástli najviac rastliny umiestnené vo vode č. 3, viď tabuľka 1 a obrázok 4, ich nárast bol asi o 27 % 
väčší ako nárast rastlín vo vode č. 1. Nárast rastlín z vody č. 2 je však len asi o 4 % väčší ako nárast rastlín 
umiestnených vo vode č. 1. Na grafe priemerných vodivostí sú po prvom týždni pozorovateľné rozdiely medzi 
hodnotami jednotlivých vôd svedčiace o najväčšej spotrebe živín vo vode č. 3 a naopak najmenšej  
vo vode č. 1, čo korešponduje aj s poradím vôd podľa nárastu, pozri tabuľka 3 a obrázok 6. Skutočnosť, že 
najmenej solí spotrebovali rastliny vo vode č. 1, je vidieť aj na grafoch tvrdostí a pH, viď tabuľka 4 a obrázok 7, 
tabuľka 5 a obrázok 8, tabuľka 2 a obrázok 5. 
 
Tabuľka 1 Priemerná dĺžka jednej rastliny v jednotlivých vodách  

Meranie 
Priemerná dĺžka rastliny vo 

vode č. 1 [cm] 
Priemerná dĺžka rastliny vo 

vode č. 2 [cm] 
Priemerná dĺžka rastliny vo 

vode č. 3 [cm] 

0. meranie 10,00 10,00 10,00 

1. meranie 10,95 10,97 11,33 

2. meranie 11,74 11,78 12,31 

3. meranie 12,24 12,33 12,83 

4. meranie 12,48 12,67 13,20 

Prameň: Vlastné merania 
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Obrázok 4 Priemerný rast jednej rastliny  

 
Prameň: Vlastné merania 

 
 
Tabuľka 2 Priemerné pH jednotlivých vôd  

Meranie Priemerné pH vody č. 1 Priemerné pH vody č. 2 Priemerné pH vody č. 3 

0. meranie 8,27 8,24 8,24 

1. meranie 8,57 8,58 8,46 

2. meranie 8,85 8,98 8,95 

3. meranie 8,88 9,04 8,98 

4. meranie 8,78 8,88 8,91 

Prameň: Vlastné merania 
 
 

Obrázok 5 Priemerné pH vôd   

 
Prameň: Vlastné merania 
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Tabuľka 3 Priemerná vodivosť jednotlivých vôd  
 

Meranie 
Priemerná vodivosť vody č. 

1 [μS] 
Priemerná vodivosť vody č. 

2 [μS] 
Priemerná vodivosť vody č. 3 

[μS] 

0. meranie 432,33 430,33 459,00 

1. meranie 382,79 360,79 353,96 

2. meranie 391,83 333,42 312,63 

3. meranie 401,46 349,25 321,04 

4. meranie 384,75 334,38 308,17 

Prameň: Vlastné merania 
 

Obrázok 6 Priemerná vodivosť vôd 
 

 
Prameň: Vlastné merania 

 
Tabuľka 4 Priemerná celková tvrdosť jednotlivých vôd 
 

Meranie 
 Priemerná celková tvrdosť 

vody č. 1 [mval/l] 
Priemerná celková tvrdosť 

vody č. 2 [mval/l] 
Priemerná celková tvrdosť 

vody č. 3 [mval/l] 

0. meranie  4,04 3,86 4,40 

1. meranie  3,29 3,11 3,19 

2. meranie  3,14 2,66 2,82 

3. meranie  3,28 2,90 2,99 

4. meranie  3,03 2,81 2,76 

Prameň: Vlastné merania 
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Obrázok 7 Priemerná celková tvrdosť jednotlivých vôd  
 

 
Prameň: Vlastné merania 

 
Tabuľka 5 Priemerná uhličitanová tvrdosť jednotlivých vôd  

Meranie 
Priemerná uhličintanová 
tvrdosť voda č. 1 [mval/l] 

Priemerná uhličintanová 
tvrdosť voda č. 2 [mval/l] 

Priemerná uhličintanová 
tvrdosť voda č. 3 [mval/l] 

0. meranie 2,73 2,65 3,12 

1. meranie 2,01 1,79 1,88 

2. meranie 1,92 1,68 1,66 

3. meranie 2,04 1,80 1,69 

4. meranie 1,64 1,30 1,35 

Prameň: Vlastné merania 

 
Obrázok 8 Priemerná uhličitanová tvrdosť vôd  

 

 
Prameň: Vlastné merania 
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ZÁVER 
 
Za smerodajné považujeme priemerné hodnoty nárastu rastlín, nakoľko nárast zohľadňuje špecifiká všetkých 
štyroch pokusov. Rastliny, pri ktorých sme použili vodu vystavenú mikrovlnnému žiareniu neprejavili žiadne 
známky neprospievania, zhoršenia oproti zvyšným druhom použitých vôd či nebodaj zastavenia rastu. Zároveň 
sme zistili, že najlepšie rástli rastlinky vo vode z vodovodu. Neveľké rozdiely počiatočných hodnôt chemických 
parametrov vo vodách č. 1 a č. 2 zaistili nevýrazné rozdiely v náraste rastlín  v týchto vodách. Tento fakt 
zreteľne poukazuje na skutočnosť, že mikrovlnné žiarenie nemení životné prostredie rastliny Egeria densa 
v takom rozsahu alebo tak radikálne, aby to malo zásadný negatívny vplyv na rast a vývoj tohto druhu rastliny. 
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