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Въведение 
 

Брошурата няма за цел да изяснява в детайли теорията за прилагане на изкуственото 

осветление в оранжерийното производство. Тази теория в годините на експерименти и 

производство е натрупала голяма банка информация и за нейното изясняване е 

необходимо множество задълбочени лекции. 

Целите, които си поставяме с тази брошура са следните: 

 Показване на елементи от научната основа на която се изгражда практиката за 

изкуствено осветление. 

 Резултатите, получени в лабораторни и промишлени условия, при използването 

на изкуствено осветление в оранжерийното производство на цветя и зеленчуци. 

 Анализ и съпоставяне характеристиките на слънчевата радиация при географска 

ширина 52º NL, Naaldwijk,Холандия и 42º25'NL, Ithaca,САЩ (съответстваща на 

географската ширина на България). Доказване необходимостта и възможността 

от използване на тази технология от оранжерийните фермери в България. 

 Кратък анализ за прилагане на допълнително осветление, с цел целогодишно 

отглеждане на роза при оранжерийни условия. Такъв и много по-подробен  

анализ се прави при изработването на проекта за отглеждане на съответното 

цвете или зеленчук. 

 

 

Цели научни звена в САЩ и Европа, изучават и създават технологични правила за 

приложение на оранжерийното осветление с цел повишаване на добивите и 

подобряване на качеството.  

Ето някои практически резултати постигнати от прилагането на допълнителното 

осветление: 

1. Увеличаване многократно на добивите от:  

      Зеленчуци: краставици -7кг/м² на месец през зимата до 12кг/м² през пролетта. 

                          домати – от 50кг/м² до 100кг/м² за година 

                          сладък пипер, патладжан, маруля и др. 

      Цветя:        Справка – Оранжерийно осветление,брошура №3,2009година 

2. Превръщането на оранжерията в завод с целогодишен цикъл на производство. 

Оптимизиране на технологията на производство, като се анализират взаимното 

влияние на всички фактори в процеса на отглеждане и тяхното контролиране и 

регулиране. 

3. Стимулиране на имунната система на растенията за борба с вредители и 

намаляване използването на пестициди. 
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1. Същност на фотосинтезата – кратка 
теория 

 
Фотосинтезата е процес на създаване на органични вещества от водата, 

съчетани с СО2. Той силно зависи от светлината. Това са най-важните 

биологични и химически процеси, тъй като живота на Земята, зависи от това 

преобразуване на слънчевата енергия в химическа енергия. Процесът се среща 

в зелените части на растения, които съдържат chloroplasts. Една клетка на 

растение съдържа 40-50 chloroplasts. Chloroplasts са малки организации, 

които съдържат вещество, наречено грануларен tylakoid. Tylakoids съдържат 

хлорофил. Tylakoids са в течност, наречена строма. Хлорофил е пигмент за 

преобразуване на светлинната енергия в химическа енергия. Съществуват 

няколко вида на хлорофил. Те са известни като хлорофил A, B, C и D, но за 

фотосинтеза най-важните са хлорофил А и Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- granum- a group of tylakoids; 2- tylakoid; 3- stroma; 4- inner membrane; 5- outside 

membrane 

Освен хлорофил, вътре в tylakoids са и други видове пигменти. Те са 

известни като каротин и Xsantofil. 

 

 
 
Каротин пигмента получава светлинната енергия и я предава на електроните на 

хлорофил, който преобразува светлината в химическа енергия. Определен 

размер на тази енергия се превръща в АТР (аденозин triphosphat), а 

останалата част от нея остава свободно в tylakoid. Енергията, която остава 

свободна в tylakoid, се отразява върху водните молекули, които се разделят 
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в кислород и водород. Кислорода се отделя от растенията. Тази част от 

фотосинтеза се нарича светлина фаза, защото това се случва под прякото 

въздействие на слънчевата светлина. 

 

 
Следващата фаза на фотосинтезата е известен като тъмна фаза, защото за нея 

растенията не се нуждаят от слънчева светлина. Всички продукти от светлата 

фаза от tylakoid минава в строма. В поредица от сложни стъпки от водород и 

CO2, се оформя глюкоза. След това, от глюкоза, съчетани с Nytrogen, сяра и  

фосфор от почвата, растението произвежда нишесте, мазнини, албумин, 

витамини и други сложни вещества, необходими за живота. Тези вещества, 

които са от голямо значение за храненето, след това се разпространяват в 

цялото растение чрез дифузия и осмоза. 

 

Съществуват две точки в 24-часов период, когато фотосинтезата и вътрешното 

дишане на растението са в равновесие. Тези точки се наричат компенсационни 

точки и те се проявяват при зори и здрач. По това време фотосинтезата 

произвежда точните количества въглеродни хидрати и кислород, необходими за 

вътрешното дишане. Вътрешното дишане произвежда точното количество на CO2 и 

вода за процеса на фотосинтеза. 
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2. Растеж и производство на суха 
маса. 

 
Съдържание: 

-  Преобразуване на светлината в растеж на растенията. 
-  Фактори на растежа. 
 

2.1 Преобразуване на светлината в растеж на 
растенията 

 
Растеж е увеличение на маса или обем, като резултат на клетъчното деление и 

клетъчно удължение. Растежа се измерва с дължина, диаметър и маса, като 

последната обикновено като прясна и суха маса.  

Поради различни количества вода в растителните части, използването на 

сухата маса, като отправна точка за  измервания на растеж е за 

предпочитане. 

 

В този раздел основните направления са два: Фотосинтеза и дишане. 

 

 Фотосинтеза 
  Схематично представяне на фотосинтезата е показано на схемата по-долу. 

 
  По време на асимилацията на въглероден двуокис или фотосинтеза, 

въглеродния двуокис се определя в хлоро пласт и се включва във въглехидрати 

като захари. Този процес изисква енергия, която се доставя от светлината. 

Светлината, абсорбирана от хлорофила се конвертира в химическа енергия и се 

фиксира във високо енергийни съединения. 

 

 

 Дишане 
  Общо дишането често се представя като реакция обратна на фотосинтезата 

(въпреки че реакцията е различно от фотосинтезата): 

Освен захари, липиди и протеини, може също да бъде получена и енергия. Тази 

енергия се определя в ATP съединение, което може да бъде използвано за 

енергия, необходима за процеси като например: поддръжка дишането, 

усвояването на хранителни вещества или ремонтни дейности и растеж. 

 

 

 

 
    -  Растеж и поддръжка на дишането 
  Енергията е не само необходима за формиране на нови клетки по време на 

растеж и развитие, но също така и за поправката или подмяната на всички 

видове части на клетки.  

Дишането се извършва в специални структури в клетките, така наречените 

митохондрити. Те са централи на клетката, в които ATP се оформя. Кислородът 

е необходим за този процес. Голяма част (30 - 60%) от захарите, формирани 

по време на фотосинтеза, се използват в рамките на 24 часа. Това дишане се 

                                                                                                 light energy 

                                 Carbon dioxide + water -----> sugar + oxygen 
                                                                  light energy 

6 CO2 + 6 HO2 -------------> C6H12O6 + 6 O2 

sugar + oxygen ----> carbon dioxide + water + energy 

C6H12O6 + 6 O2 ----> 6 CO2 + 6 HO2 + 32 ATP 
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осъществява ден и нощ, дори и в клетъчна тъкан без хлорофил и се нарича 

тъмно дишане.  

В тропиците, при високи нощни температури 70% или 80% от фотосинтезата се 

губи чрез дишането. Като цяло, процент на дишането се удвоява, когато 

температурата се увеличават с 10ºC, докато то започва да спада, когато 

температурата надвиши 30ºC. Оптималният температура за фотосинтезата е по-

ниска от тази за дишането. Растителното дишане е по-високо при старите 

растения. Въглехидратите също се използва по друг начин, по време на така 

наречените фото дишане. 

 

 

   -  Фото дишане  
  Противно на тъмното дишането, което продължава през нощта и деня, фото 

дишане се провежда само по време на светлия период. По време на тъмно, 

реакцията на фотосинтеза, въглероден двуокис, се определя до C5 съединение 

(carboxylation), което води до C6 съединение. Тази реакция е реализирана с 

помощта на ензима Rubisco. При определени условия (високи съотношение 

O2/CO2), Rubisco ензимите може, също да бъдат отговорни за окисление на C5 

съединение. В последния случай, C5 съединение е разделено на комбинации C2 и С3, от 

които на C2 съединение е допълнително разделена на CO2 и енергия. Този 

процес се нарича светлинно дишане.   

При нормални обстоятелства Rubisco ензимите свързват въглероден двуокис 

много по-често, отколкото кислород. Този процес е зависим от температурата 

и светлина, като кислородно съдържание се увеличава. Съотношението между 

съдържанието на СО2 и O2 се измества в полза на O2, което води до по-високо 

фото дишане. През целия ден, съдържанието на кислород в растението се 

увеличава автоматично чрез фотосинтезата. 

 Когато концентрацията на въглероден двуокис в парници се увеличи,  

съотношението CO2/O2 в листата на растенията се повишава и фото дишането 

намалява. Изследване показва, че намаляването на съдържанието на кислород 

във въздуха с 2% води до нарастване на нетната ставка на фотосинтезата 

(фотосинтеза минус дишането) с повече от 50% в сравнение с атмосферния 

кислород (20% O2). Намаляване на кислородното съдържание не е практически 

осъществимо в парници, но концентрацията на въглеродния двуокис може да се 

увеличава. 

С нормално съдържание на кислород (20%) и 1500 PPM CO2, процента на 

фотосинтеза се увеличава с 64% в сравнение с атмосферния СО2. Това просто 

се дължи на факта, че CO2/O2 съотношение в растенията се увеличава. Високи 

добиви чрез CO2 обогатяване, са главно в резултат на премахването на фото 

дишането. В допълнение, изключително ниски концентрации на CO2 в културата 

трябва да се избягва.  

 
    -  Растеж  
  Повечето растеж (натрупване на суха маса), може да бъде получен чрез 

контролиране /увеличаване и намаляване/ на фото дишането. От една страна, 

по-високите температури водят до по-нисък добив на сухо вещество, а от 

друга страна, води до повече производство на енергия от получената висока 

скорост на дишането. 

 

Клетъчното деление и развитие на размера на листа и цветята също ще се 

увеличат. Следователно, растенията ще стартират цъфтежа по-рано, но 

шансовете за развитие на цветята и листата са по-малки. Ефектът на 

температурата при кореновото дишане може да бъде значително по добър. 

Експерименти с отглеждане на рози посочва, че повишаването на температурния 

субстрат от 17°С до 21ºC, напълно променя ефекта на допълнително 

осветление. 

Фотосинтезата реагира по различен начин на температурата в сравнение с 

дишането. Нормата на дишане обикновено е върхова между 30°C и 35ºC, и след 

това бързо намалява.  
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Други фактори, които влияят на производството на сухото вещество са: 

 
    -  Индекс на листната площ (LAI)  
  Индекс на листната площ (LAI) се дефинира като общата площ на листа, 

изразена в м², отнесена към  почвената повърхност изразена в м².  

Стойност на LAI = 3 означава листна повърхност от 3 m² отнесена към 1 м²  

повърхност на почвата.  

Колкото културата има повече листни слоеве, толкова по-високо светлинно 

усвояването имаме. Отразената и предаваната светлина се абсорбира от по-

голяма повърхност, която води до увеличение на фотосинтезата. Растежа и 

производството на растителни култури, са тясно свързани да LAI. Така 

например, от края на месец февруари нататък, в доматените култури се 

поддържат допълнителни израстъци, за да се увеличи LAI и следователно 

добива. 

Тъй като реколтата расте висока и плътна, ефектът на повечето листа 

намалява, защото светлинната интензивност, проникваща в долните нива е 

намалена. При стойност на LAI повече от 5, нетният ръст често вече не се 

увеличава.  

 
    -  Слънчеви и сенчести листа  
  Повечето градинарски култури са слънце любиви растения, а някои зелени 

култури (саксийни растения) се отглеждат като сенчести растения. Тази 

класификация дава информация за степента на фотосинтеза. За светлолюбивите 

растения, фотосинтезата е наситена с (много) по-високо ниво на светлина в 

сравнение със сенчести растения. Така че, слънчевите инсталации са с по-

голям потенциал за капацитет на фотосинтеза. При фотосинтеза на насищането, 

нивото също зависи от други фактори, например като температура, 

концентрация на въглероден двуокис, влажност, доставката на вода и 

хранителни вещества.  

 

    -  Светлинна интензивност  
  Повечето парникови култури, като роза, хризантема, домати и краставици са 

с високо светлинно изискване. Това предполага, че максималния светлинен 

интензитет за допълнително осветление, ще бъде висок. В Европа, обикновено 

допълнителната  светлина интензивността е 20-100 μmol m ²s ¹. Тези нива са 

доста под нивото за насищане на фотосинтезата на растенията, които често са 

по-високи от 1000 μmol m ²s ¹. За саксийни растения с ниско изискване на 

светлина, тези стойности са между 200 и 300 μmol m ²s ¹. Ако на такива 

култури е дадено допълнително осветление с прекалено високи интензитети на 

светлина, може да се очаква нарушения.  

 

Голямо количество енергия е необходима за започване на цъфтеж и развитие. 

Когато светлинната сума е под критичната стойност, тези процеси могат да 

бъдат забавени, или това може да доведе до аборт на цветни пъпки (например 

роза). Светлината сума за розите (ден-неутрална култура) могат да бъдат 

увеличени чрез удължаване срока за осветяване до 24 ч. Но поради факта, че 

минимална сума на светлината за розите е много по-висока, отколкото за 

хризантема, по-висок интензитет светлина са задължителни за рози. 

Допълнителна светлина може да повлияе на продължителността на 

производствения период и качество на растението, дори при относително ниски 

светлинни интензитети. С намаляване на интензитет на светлината в края на 

периода на производство, листното счупване в африканските виолетки може да 

бъде намалено. 

 

    -  Дневна светлина сума  
    Досега, растежа е бил обсъден по отношение на светлинния интензитет, но 

светлината сума (светлинен интензивност интегриран с течение на времето) е 

също толкова важно. В оранжерии, светлината сумата варира между 1 и  

35 mol m ²d ¹. За сравнение, светлината сумата от допълнително осветление е 

около 5 mol m ²d ¹, когато осветлението е предвидено за 20 часа при  
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70 μmol m ²d ¹. Това може да бъде повече от два пъти светлина сумата, 

получена от естествената светлина по време на средата на зимата. Общата 

сума светлина може да бъде значително повишена през останалите зимни 

месеци. 

 Общата сума светлина, светлинния интензивност и светлина суми на 

глобалната радиация, трябва да бъдат взети под внимание. 

 

    -  Ефективност на използване  на осветлението (LUE)  
    Индексът LUE представлява връзката между размерът на сухо вещество, 

произведено от култури и количеството светлинна радиация получено за 

единица площ, и може да се изрази като:  

 

LUE = грам сухо вещество m ²          

      MJ PAR на PAR получили m ²  

 

Индексът LUE е параметър, характерен за растежа на здрави, добре развити 

растения с правилна структура.  

Ако всички условия на среда са оптимална, LUE е ограничен само от 

фотосинтезния метаболизъм на инсталацията.  

Общата стойност за LUE е между 2 и 3 гр./MJ на PAR.  

 

Индекс LUE през лятото и есента е по-ниска в сравнение с LUE през зимата и 

пролетта. Това вероятно е свързано с прибиране на реколтата и концентрация 

на въглероден двуокис в парниците. Той подхожда за изчисляване на 

допълнителните разходи при осветление за един грам прясно маса. При 

експерименти с 'Madelon", за допълнителна доходност се получава :  
          7,95 грама (0,26 стъбла) на Kwh консумация на електроенергия или 

отглеждане на едно стебло е в резултат на 4Kwh консумация на 

eлектроенергия. 

 

 

 

2.2 Фактори на растежа 
 

Фактори на растежа:  
- Светлина  

- Въглероден двуокис  

- Температура на въздуха  

- Температура на почвата  

- Относителна влажност  

- Вода / торове  

Максималният ръст зависи от ограничения фактор, който често е светлината. 

 

Светлина  
Светлината е един от най-важните фактори за растеж с интензивност, 

продължителност и спектър. През зимата, светлинните нива може да бъдат 

значително намалени. Допълнително осветление през този период води до 

значително подобрение на растежа на културите отглеждани в парници. През 

пролетта, този ефект намалява, тъй като размерът на естествената светлина 

значително се увеличава. При оценяване на ползата на осветлението е важно, 

процентът на допълнителната светлина, като част от сумата на общата 

светлина (допълнителна плюс слънчева светлина). Ефектите от малки размери 

на допълнително осветление са трудно осезаеми. Връзката между, 

допълнителното повишаване на производството на сухото вещество и 

количеството на допълнително осветление е повече или по-малко равно на 

светлинния интензитет. Така наречената линейна връзка е била доказана в 

експерименти с много култури, включително бегония, папрат, африканска 
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виолетка, роза, и хризантема. Както и да е, тези култури показват големи 

разлики в светлинните изисквания. 

 

Въглероден двуокис  
Въглероден двуокис е необходим за фотосинтеза. Увеличаването на 

концентрацията спрямо околната (350-400 PPM) до 800-1000 PPM, води до 

увеличение на производството от 25-30% в повечето култури. При хризантема, 

обогатяване с въглероден двуокис, повиши прясната  и суха маса с 30 до 50%. 

Освен това се постига 10-20% по-добър прираст на цвят а с 20-30% увеличение 

на производството и подобряване прираста на рязан цвят . Важно е поддържане 

на концентрацията на въглероден двуокис в парници по време на светлинния 

период над околната концентрация. Когато концентрацията на атмосферното 

съдържание е  по-ниско, се губи много потенциал за производство. Тази 

тенденция се наблюдава когато скоростта на фотосинтезата е висока. 

 

Температура  
Температурата е втория най-важен параметър (след светлина). Тя засяга много 

физиологични процеси като фотосинтеза, дишане, потене, усвояването на 

хранителни вещества, клетъчно деление, и клетъчно удължение. Температурата 

манипулира широк диапазон на процесите на развитието от семена, от 

кълняемост до цъфтеж. Чрез контрол на околната среда, производителят се 

опитва да намери оптимална за отглеждане околната среда, която, с оглед на 

много отделни процеси, често ще бъде компромис. Още повече, там е и тясна 

връзка между температурата и относителната влажност.  

 

В предишна наша брошура цитираме данни от публикация на списание GROWER от  

26 октомври 2006 година. В него е посочено среден добив на краставици за 

година от 100кг./м². 

За голямото влияние на температурата ще посочим проект за отглеждане на 

зеленчуци от  „Agrifood изследвания Финландия”, Университет в Турку – 

Финландия. Проекта е изпълнен с екип на Филипс, който инсталира апаратура 

за осветление „interlighting” и апаратура за контрол  и точно регулиране на 

и температурата в лабораторните оранжерии. Постигнатите резултати са 

впечатляващи: 

- доходност на краставица през лятото нараства с 24-40% в сравнение с 

традиционните за контрол на климата. 

- добиви на домати нарастват с 30-50%. 

- достигнати нива от 200-250 кг краставица на м² на година. 
 За съжаление при настоящите цени на апаратурата и на консумативи правят 

проекта не ефективен за приложение в промишлени условия.  

Температурата се отразява върху: 
1. Курс на развитието 

2. Удължаване на стеблото 
3. Разпределение на сухата материя 
4. Натрупване на суха материя 

 

Относителна влажност на въздуха (RH)  
Като цяло, растежа на растенията намалява с по-ниска относителна влажност, 

докато реколтата става по-буйна при увеличаване на RH. Комбинацията от 

висока RH и слаба светлина интензивност обикновено насърчава стволово 

удължаване и листна експанзия. 

Поради факта, че оранжериите станат повече херметични и по-често се 

използват енергийни екрани, относителната влажност на въздуха по време 

цикъл на парникова реколта се увеличава. Като цяло, RH между 55 и 90% 

показва да има малка вреда върху физиологията на градински култури. От 

друга страна, когато се отглеждат култури за продължителен период от време, 

при стойност RH на 90% или по-висока, проблеми може да се очакват с растежа 

и развитието. Добре известните примери са в резултат на ниска доставка на 

калций на младите, бързо нарастващи растителни части (гниене в края на 

цъфтежа на домат,изгаряне на краищата при марулите). 
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Transpiration - отделяне на влага чрез листата  
Отделяне на влага чрез листата намалява с увеличаване на RH в заобикалящата 

среда, като отделяне на влага се увеличава с намаляване на RH. Дефицит на 

пара под налягане между въздуха вътре и извън stomates е движещата сила за 

потене на растенията. Степента на влага се определя от степента на отваряне 

на stomates . 

 

Когато водоснабдяването не може да се балансира с потене, stomates се 

затваря с цел да предпази растението от прекомерна загуба на водата. Това 

може да се появи, когато RH във въздуха се намали изведнъж (напр. изгаряне 

на листата при производство на лилия). Stomates също започва да се затваря 

в следствие на висока концентрация на въглероден двуокис, висока листна 

температура,листно остаряване и/или замърсяване на въздуха. 

Рано сутринта, stomates се отваря поради увеличеното turgor налягане в 

техните защитни клетки в резултат на началото на фотосинтеза. По този 

начин, съпротивата на stomatal се намалява и се появява влага. Бързо 

развитие на посева се нуждае от достатъчно отделяне на влага, както и като 

поема достатъчно вода от корените. Пот потока позволява да се абсорбират 

хранителните вещества и хормони и да пътуват от корените до всички части на 

растението. Резултатът е силна коренова система и добро развитие на 

растителните клетки. Обратното възниква, когато растенията са с неадекватно 

потене и това се дължи на високото RH в комбинация с висока температура на 

почвата. Така например, поради активното поемане на вода от корените, 

водата може да бъде увеличена между клетките, и да се появят нарушения. 

 

Влияние на концентрацията на въглероден двуокис  
Stomates се затварят в отговор на увеличаването на концентрация във въздуха 

на въглеродния двуокис. При култури домати, сладък пипер, краставици, 

затварянето на stomates се изчисляват на 3% за всеки допълнителен 100 PPM 

CO2, докато растителните клетки показват три пъти по-силна реакция. Ако 

концентрацията на CO2 се увеличава до 700 PPM, отделянето на влага в 

първите три култури е намалена само 10% (stomates са приблизително 40% 

затворени), в сравнение с атмосферния СО2.При редукция на потенето с 20%, 

се получава увеличаване на листната температура приблизително с 1ºC. 

 

Вода и торове  
Доказано е, че водата може да бъде възприемана като фактор за ограничаване 

на растежа. Това също е вярно за хранителните вещества. За да се получи 

най-висока печалба от допълнително осветление, тези важни фактори за 

растежа трябва да се управляват добре.  
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3.   Адаптиране на Холандския опит за 

допълнително осветление при условията на 

нашата географска ширина. 
 

Съдържание: 
-  Измервателни единици. 

           -  Адаптиране на данните за допълнително    осветление към 
условията на българската географска широчина. 

 

3.1 Измервателни единици 

 
Човешката чувствителност към светлината не съвпада с чувствителността на 

растенията към светлината. На фиг. 2.1  е показана чувствителността на 

човешкото око (долу) и чувствителността на растенията (горе) във видимата 

част на светлинния спектър от 400 nm до 700nm. От диаграмата е видно, че 

има съществена разлика във възприемането на светлината от човека и 

растенията. С тази цел са създадени три групи мерни единици:  

 

Фотометричните единици:  те определят връзката между светлината от видимия 

светлинен спектър 400-700nm и чувствителността на човешкото око. 

Фотометричните единици са изградени върху вълновата характеристика на 

светлината. 

 

Квантови единици: те определят връзката между светлината от светлинен 

спектър между 280 и 2800 nm и чувствителността на растенията. Квантовите 

единици са изградени върху характеристиката на светлината като частица. 

 

Радиометрични единици: те определят връзката между светлината от светлинен 

спектър между 280 и 2800 nm и енергията която светлината отдава на 

определена повърхност. 

 

 

Фигура 2.1.  Относителна спектрална чувствителност на 

растения и хора за PAR радиация. 

Растителна чувствителност, свързана с фотосинтезна 

активност (графика горе),(CIE, 1993).  
 

На практика всички PAR светлина между 400-700 Nm се 

абсорбира в листата с индекс на листната площ (LAI) 

от 3 до 5.  

В действителност тази крива представлява дейност на 

фотосинтезата. Чувствителност на кривите за хлорофил 

при отделни листа не е линейна .  

 

Чувствителността на човешкото око във видимия 

светлинен спектър (графика долу). 
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 Фотометрични единици 
 

Това са мерни единици за осветление във видимия светлинен спектър (380 - 

770 nm). 

   - Lumen (lm) се дефинира като осветляващ поток през площ от 1 m² от сфера с 
радиус от 1 m и светлинен източник с осветляваща интензивност на една 

кандела.  

   - Lux (lx) е мярка за осветеност. Един лукс (Латинска дума за "светлина") е 
размер на осветление при условие, когато един лумен е равномерно 

разпределен върху площ от 1 m² от повърхността на сферата. 

           1 lux = 1 lumen mˉ²  
 

 

 

 

 

 Квантови единици 
 

   - PPF (Photosynthetic foton Flux)  се използват за изразяване на броят на 
фотоните в светлинния спектър между 280 и 2800 nm достигнали единица площ 

за единица време. PPF е обикновено се изразява в  μmol m ²s ¹, (μmol = 10 6 

mol).  

В случай на изразяване на светлината сума (например да се изрази дневната 

слънчева радиация), се използва единицата mol m ²d ¹. Изразяване на 

съотношение между количество фотосинтеза и PPF е по-добро от радиометрични 

(W m ²) или фотометрични единици (лукс). Следователно, PPF единица е за 

предпочитане при изразяване на растителната фотосинтеза. 

   - PAR (фотосинтеза активна радиация). Не всичката светлина се възприема от 
растенията като продукт на фотосинтезата. Стойността PAR определя 

количеството светлина от спектралния диапазон между 280 и 2800 nm, което 

активира процеса на фотосинтеза. Тази стойност варира в диапазон от 40 до 

59% в зависимост от часовото време от деня и количеството облачност. Като 

практическа стойност, която се използва при изчисленията се приема 45% от 

слънчевата радиация. 

 

 

 Радиометрични единици 
  

   - Джаул / J/ Единица за определяне на енергия. Натрупаната дневна енергия от 
слънчевата светлина върху единица площ  се изразява J cm ²d ¹. 
Тази измервателна единица изразява инцидента лъчиста енергия на единица 

площ за единица време. За целите на допълнителното осветление, е важно да 

се знае колко лъчиста енергия от източника на светлина се преобразува в 

лъчение полезно за растежа и развитието на растенията.  

   - Ват /W/  единица за мощност. Израза W m ² от PAR изразява енергиен поток, 

вместо поток на фотони. 

 

 

 Дневна светлина  
Всяка седмица, „Изследователска станция за цветарски и зеленчукови парници” 

(PBG) публикува дневна светлина суми (глобално излъчване) за Naaldwijk, 

Холандия.  

Данните са представени в единици J cm-2 d-1. Приема се че стъклените 

парници предават 70% от външното слънчево лъчение. От външната слънчева 

радиация, приблизително 45% е PAR.  

Например, когато за определен ден външното лъчение е 1500 J cm-2 d-1, това 

води до вътрешно ниво на радиация 473 J cm-2 d-1 PAR (= 21,8 mol m ² d ¹). 
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3.2 Адаптиране на данните за допълнително    

осветление към условията на българската 

географска широчина 

 
   Сумиране на слънчева светлина и допълнителна изкуствена светлина.  
За да може да се сравни светлинната сумата, получена от слънчева светлина и 

от допълнително осветление, слънчева светлина трябва да се представи в 

банка на  фотони. Това изисква няколко стъпки : 

    - Първо, глобалното лъчение трябва да се превърне в PAR радиация.  

    - Второ, светлинното предаване в парници е необходимо е да бъде взето 

под внимание. Разумна стойност е 60%, с други думи, загуба от 40%. Въпреки 

това, този процент може да се променят значително в зависимост от сезона, 

оранжерийната структура и материал за покритие /стъкла или полиетилен/.  

    - Трето, интензитета на светлината може да бъде превърнат в ват или 

фотони. 

 
Нека да разгледаме две таблици с данни за естествената слънчева радиация на 

две географски широчини: Naaldwijk, 52ºNL, Холандия и Ithaca, 42º25'NL, САЩ 

/географска широчина на България/ за месец Април. 

Таблица 2.1. Средно дневна глобална радиация в Naaldwijk, 52º NL, Холандия,  

(измерена през периода 1961-1980), превърната в различни лъчеви мерни единици.  

Източник: Royal Dutch метеорологичен институт (KNMI). 

 
 

 
 

Таблица 2.2. Средно дневна глобална радиация в Ithaca, NY, 42º25'NL, САЩ,  

(измерени през периода 1983-1996), превърната в различни лъчеви мерни единици.  

Източник: Университета Корнел, Ithaca, NY. 

 

 
 

 

Докато светлинните суми през юни и юли са почти едни и същи, през декември 

светлината сума в Naaldwijk е само половината от светлината сума в Ithaca 

за тези години. От лятото до зимата, светлината намалява много по-бързо в 

Naaldwijk отколкото в Ithaca. Въпреки това, за по-голямата част от 

градинарските култури, голям недостиг на светлина е очевиден също така в 

Ithaca от октомври до февруари,докато в Naaldwijk от септември до март. 

Най-малко, в тези периоди, допълнителна светлина е необходима. 

 

   Пример за използването на допълнително осветление основано на 
наличието на слънчева светлина вътре в парници:  
Да предположим, че допълнително осветление е предвидено с интензитет от  

100 μmol m ²s ¹, веднага след като слънчевата светлинна интензивност във 

вътрешността на парниците падне под 100 μmol m ²s ¹. Основавайки се на 

данни, през април в Холандия, за допълнително осветление системата може да 

се включи за 12 часа. Включване и изключване на осветителната система се 
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прави върху основа на измерените на открито светлинни интензитети. На 

допълнително осветление (HPS) в парници от 100 μmol m ²s ¹, съответства  

открита слънчева радиация от приблизително 81 W m ².  

За култури с по-високи светлинни изисквания, се използват по-висок 

светлинен интензитет в диапазона между 150 и 250 W m ² на открити слънчеви 

лъчи.  

 

При така поставеното задание, изчисляваме допълнителната осветеност при 

двете географски широчини. 

За Naaldwijk: 

Допълнително осветление през Април, изразено в светлина сумата, се 

изчислява като: 

     100 μmol m ²s ¹ х 12 часа х 3600 s = 4320000 μmol m ²s ¹  

     или 4320000 х 10 6 = 4,3 mol m ²d ¹.  

В сравнение с естествената светлина сумата от 17,5 mol m ²s ¹ (Таблица 2.1  

колона 4) за месец Април, от система за допълнително осветление може да се 

осигури 4,3 mol m d ¹ (или 24,57%) от светлината. 

 

За Ithaca : 

Допълнително осветление през Април, изразено в светлина сумата, се 

изчислява като: 

     100 μmol m ²s ¹ х 12 часа х 3600 s = 4320000 μmol m ²s ¹  

     или 4320000 х 10 6= 4,3 mol m ²d ¹.  

В сравнение с естествената светлина сумата от 17,0 mol m ²s ¹(Таблица 2.2  

колона 4) за месец Април, от система за допълнително осветление може да се 

осигури 4,3 mol m ²d ¹ (или 25,29%) от светлината. 

 

Ако направим подобни изчисления по месеци, този процент се променят от 79% 

през декември до 15% през лятото. 

 

От табл. 2.1 и табл. 2.2, виждаме че за двете географски широчини имаме 

значителна разлика в светлинните стойности през зимните месеци. За месец 

Декември при Naaldwijk /52º NL / имаме 3.8 mol m ² d ¹ /колона 2/, докато 

при Ithaca /42º25'NL/ имаме 7.7 mol m ² d ¹ /колона 2/. Въпреки това тази 

разлика не може да позволи производство през зимния период без допълнително 

осветление. Разбира се тази разлика може за се използва при изчисляването 

на осветителната система и тя да се отрази като икономия на електроенергия 

за допълнително осветление. От наша практика можем да посочим, че в проект 

за осветление на оранжерия за производство на краставици, при прилагане на 

корекционни коефициенти получихме икономия от 15 %. 
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4. Практически данни за използване на 
изкуствено осветление при отглеждане на 
цветя и зеленчуци. 

 
Съдържание: 

-  Технически данни при целогодишно отглеждане на роза (хибрид) 
 

 
 Технически данни при отглеждане на роза. 

 
 
Предизвикателства  
През зимните месеци, производство и качество силно 

намалява. Тази култура е с много високо изискване на 

светлина и могат да бъдат отглеждани целогодишно с 

допълнително осветление.За тази цел подробно се анализират 

основни показатели за развитието на розата , като: 

 

 

Основни данни  
 Розата е DN по отношение започване на цъфтежа. Аксиларни пъпки, все още не 

са започнали цъфтеж. Цветните пъпки са инициирани в най-горните meristem от 

страниците след покълване на аксиларни пъпки. Ако светлинната сума по време 

покълването е твърде ниска, спира развитието на цветните пъпки, в резултат 

на "слепи" издънки, общо явление по време на зимата. Малък процент от 

слепотата не е значителен проблем, като се използва сегашния метод на 

отглеждане. Тези метод насърчава създаването на активна фото синтезираща 

листна област. Стария метод на производство, с изправени високи храсти, 

поддържане постоянна листа маса в горната част, се е променила. В момента, 

храстите са с къси клони в скеле, или липса на скеле за клоновете, ако 

методът на хоризонтално подрязване се поддържа. Стъблата на цветето са 

събрани в ставите, без да се оставят листата на храст, както е била в 

миналото. Използването на отклоняваща система, поддържа област на известна 

сума от здрави листа.  

Растежът на стебла се стимулира чрез увеличаване на дневна светлина(през 

пролетта), увеличаване на светлинния интензитет, и по-високи температури. В 

резултат на това, върховото производство е през лятото. 

 

 

Кълнове на аксиларни пъпки  
Покълването на аксиларни пъпки е стимулирано от red/far red съотношения  

Светлина Far red задържа /инхибира/ израстването.  

 

Фото период и светлина сума  
Производството нараства линейно с допълнително осветление. При дадена 

светлина сумата, производството понякога се подобрена с помощта на 17-часа 

фото период в сравнение с 20-часа фото период. Но обратното също беше 

наблюдавано. Освен това, 12-часа фото период може да бъде толкова 

ефективен, колкото 24 часа на половината от светлината интензивност, докато 

други експерименти показват, че при използване на равни светлината сумата, 

24-часа фото период даде много по-добри резултати. Подходящото съотношение 

Фото период / осветление трябва да се намери за всяка култура за да се 

получи най-голямата полза от употребата на допълнително осветление.  
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Светлинни изисквания  
За оптимално производство, розите имат много високо светлинно изискване. В 

Европейски оранжерии, тези нива не се срещат. На открито, средната светлина 

сума през лятото варира от 40 до 50 mol m ²d ¹ . Следователно, 

фотосинтезата и производството на реколта може да бъде допълнително 

увеличени и през лятото.  
 

 

Прагът на светлината суми  
 При експерименти с култура "Mercedes" (много чувствителни култури за слепи 

издънки), е било демонстрирано че при осигуряването на светлинна сумата от 

3.5-4 mol m ²d ¹ в резултат няма цветово развитие 

  Ефектите на допълнително осветление зависят не само върху интензивността 

и продължителността на осветяване, но и на други фактори като температура 

на въздуха и почвата, концентрацията на въглероден двуокис, както брой 

растения или плътност на стебла. Когато броят на стеблата на м² се увеличи, 

една малка промяна в светлината интензивност или светлинната сума може да 

има значително въздействие върху процентът на слепи издънки. Това се случва 

дори и при високи светлина суми. 

 

 

Осветление и производство  
Експерименти с култури "Frisco","Sacha","First Red","Madelon","Sonia" и 

"Charmilla" показва че броят на стъблата на квадратен метър е увеличена 

съответно с 71-136%, а масата на отгледаните растения с 100-133%, в 

сравнение с не осветени култури. Светлините са включени, когато светлинното 

ниво в парника спаднал под 75 μmol m ²s ¹.  

 

 

 

 
Общи препоръки  
В крайна сметка, как допълнителното осветление ще бъде приложено 

(интензитет, броят на часовете за осветление, фото период) е икономично 

решение. Средният интензитет на светлината в Нидерландия обикновено е около  

60 μmol m ²s ¹. Той се е удвоил през последното десетилетие. Модерни 

парникови операции, предоставят интензивност от 100 μmol m ²s ¹. 

Максималния фото период варира от 16 до 24 часа. Обикновено той се 

ограничава до 20 часа, поради местните закони и разпоредби. Културите са 

фото период зависими.  

 Повечето осветление, се основава на извън глобалната радиация, изразена в 

J cm ²d ¹, така както е описана по-долу. В допълнение към дневната светлина 

сумата, фото периода е също важен фактор за допълнително осветление.  

 В Холандия, осветлението обикновено започва в средата на Септември и 

приключва в средата на Април. 

 

 

Включване и изключване на лампите  
Момента за включване и изключване на лампите обикновено се определя от 

външното глобално лъчение от 300 до 350 W m ² . Колкото по-високи стойности 

са определени, толкова е по-дълъг периода на осветлението.  

От гледна точка на производството, до колко лятното осветление може да бъде 

от полза. Препоръчва се внимателно да се анализират, броят на светлинните 

часа, предвидени по отношение на разходи и ползи. Освен това, изследванията 

показват, че когато осветлението се прилага в продължение на няколко часа 

през нощта, на фона и по време на лятното, производство на някои култури 

може да бъде значително подобрено.  
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Обобщаване 
Допълнително осветление на розите увеличава:  

- Производството: Измервано в броя на стъблата, суха и свежа маса на 

стъблата. Намаление на слепи стебла, резултати в повече здрави отрязани 

стъбла.  

- Качество: Стъблата на цветето са тежки и здрави, намаляване на риска от 

увреждане на реколтата при опаковане, отчасти защото листата са дебели 

(слънчеви листа). Броят на венче листчета на цветята се увеличава. Спрей 

розите са цветята на повече стъбла. Двуцветни рози могат да се отглеждат 

по-лесно с по-добри и по-интензивни цветове. Често живота във ваза се 

повишава (култура зависими). Също така, развитието на черни ръбове на венче 

листчета на червените мутанти на култура "Calibra", т.е. "Tiamo",  

"Aruba", и "Sacha" е намалено. Това изглежда да е предизвикано и от ниско 

съдържанието на захар и нишесте в пъпките.  

- Съпротивата срещу гъбични заболявания, водещи до ниска употреба на 

пестициди.  

- Асортимент на култури през зимното производство, защото летни култури 

могат да се отглеждат.  

- Конкурентна позиция по отношение на производството в страните-близо до 

екватора.  

- Еднородност на продукцията. Производствения период е по-малко зависим от 

времето, така че планирането става по-точно и трудовите ресурси се 

използват през цялата година. 

 
За по-пълна и подробна информация 
относно теорията и практическото 
приложение на допълнително осветление 
за стимулиране на фотосинтезата се 
обърнете към специалистите от нашата 
фирма. 
 
 


