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Diatomita este o rocă sedimentară cu un conținut ridicat de dioxid de siliciu și minerale argiloase, Rezultate: Facultatea germinativă a semințelor de floarea soarelui tratate cu diatomita de Pătârlagele a fost
folosită în agricultură pentru efectul său insecticid și de stimulare a procesului de germinare a de 99% in experimentul din laborator, iar a semințelor din proba martor a fost de 98% la trei zile de la
inițierea experimentului.
semințelor și creșterea plantelor, precum și de absorbție și reținere a nutrienților și apei administrate.
Cuvinte cheie: Diatomita de Pătârlagele, floarea soarelui, germinație
Lungimea medie a tulpinii plantelor, de la sol până 6
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Concluzii: În condiții de laborator, s-a observat că beneficiile diatomitei ca înveliș pentru semințele de
floarea soarelui s-au manifestat prin stimularea germinării semințelor și a creșterii plantelor tinere după
răsărire. Germinarea și creșterea mai rapidă ar putea ajuta plantele în zonele aride și cu soluri sărace.
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului nr 6242/2018 finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

