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Предимства на допълнително осветление през 

тъмните периоди на годината:  

 

 
 

1. Подобряване на качеството: 

- По енергична коренова система. 

- По-големи и стабилни листа, дълги и по-тежки стъбла.  

- Повече и по-големи и по-качествени цветове. 

- Добри нискостеблени растенията, подобрено разклоняване, намалена 

вероятността за аборт на пъпки . 

- Подобрява конкурентната позиция на пазара. 

   

2. Увеличаване на добива (в тегло и количество) : 

- Може да бъде поддържано високо ниво на производство: производство 

започва рано и продължава дълго.  

- Повишени възможности за целогодишно производство, което води до по-

равномерно разпределение на изисквания за труда.  

- Една от причините за така нареченото сляпо израстване е светло-енергиен 

недостиг, който може да бъде компенсиран чрез използване на 

допълнително осветление. 

 

3. Повишена устойчивост срещу вредители:  

- По-малко проблеми с Pythium, Rhizoctonia, Botrytis, ръжда, гъбички, мана 

и др. 

  

4. Намаляване на производственото време : 

- Високи темпове на растеж може да доведе до значително намаляване на 

производственото време (няколко седмици).  

- Значителни икономии в период от време могат да бъдат реализирани по 

време на започване на цъфтенето: формирането на цветове отнема много 

светлина енергия.  

 

5. Подобряване срока на годност след събиране на реколтата: 

- Продукцията след откъсване не е толкова чувствителна и може да бъде 

транспортирана с по-малко загуби. 

- Живота на продукцията след откъсване се удължава. 
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Производство на краставици: 
 

 Разсад 
 В резултат на допълнително осветление, краставиците получават: 

- По-големи листа.  

- Растат по-бързо, и имат повишен ранен добив.  

- Растенията остават по-компактни и по тази причина по- лесно се обработват. 

- Съкращава се двойно периода на производство през зимния сезон- 15 дни. 

- Добре развита коренова система на готовия разсад. 

- Добре развита имунна система. 
 

 
 

 Производство  
Източник :  PPONaaldwijk,Raaphorst  2003 M,предоставен от Hortilux Schreder. 

Годишен приход на краставици за         

kg/ m² за година при различни светлинни 

условия.  

1. ◙  175 kg при 20,4 Klux. изкуствена 

плюс естествена слънчева светлина. 

2. ◙  161 kg при 15,3 Klux. изкуствена 

плюс естествена слънчева светлина. 

3. ◙ 144 kg при 10.3 Klux. изкуствена 

плюс естествена слънчева светлина. 

4. ◙ 93 kg .  Само естествена слънчева 

светлина. 

                                                     

                                                                    Графика на добив при различна светлинна 

                                  интензивност. 
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Източник :  Ehret, D.L., Jollife, P.A., Molnar, J.M., 1989. Lighting for greenhouse vegetable production, an overview. 
Can.J.Plant Sci. 69: 1309-1326. 

Осветление на краставица в Канада (регион Квебек 50º 43´ NL)  

- Осветление с интензивност 300 μmol /m² s ,утрои добивите след пет месеца,  

- Осветление с интензивност 180 μmol/ m²s,увеличи добивите с 80% , 

- При използване на  осветление с интензивност100 μmol /m²s не се наблюдават 

значителни промени 

-  За домати, добивът е увеличил с 90% при използване на светлинна интензивност  

150 μmol /m² s с HPS осветление. 
 
Източник :  
Marcelis, L.F.M., 1994. Fruit growth and dry matter partitioning in cucumber. Thesis LUW.  

Действителното тегло на плодовете зависи от доставките на допълнителна светлина. 

Високата светлинна сума ускорява жътвения период, както е посочено в следните  

резултати: - Срок на отглеждане както следва: 

- 24  дни при 5,5 mol mˉ² dˉ¹ . 

- 17  дни при 10  mol mˉ² dˉ¹ .  

- 10  дни при 30  mol mˉ² dˉ¹ . 
 
Източник: Worldgrower 2006.October.26    Netherlands 

Производство на краставици за няколко поредни реколти: – добив и разходи. 

Превод на оригиналната публикация –„ ИРА-Д ООД”. 

 
 
Източник : Blain, J., Gosselin, A., Trudel, M.J., 1987. Influence of HPS supplementary lighting on growth and 
yield of greenhouse cucumbers. HortSience 22: 36-38. 

- Осветление в Канада ( регион Квебек 52º56´ NL) с 300 μmol mˉ² sˉ¹ е повишило 

добивът след пет месеца (Декември-Май) с 47 до 90% в сравнение с неосветена 

манипулация и в зависимост от вида на културата . Броят на плодове от най-

добрите култури "Farbiola" се увеличава от 41 до 78 плодове. Най-високото 

увеличение се получи от края на Декември до края на Февруари (увеличение от 

200% в сравнение с неосветена култура). Между края на Март и 10 Май, 

производството се удвои (увеличение от 100%). За "Sandra" и "Farbiola" , 

съотношението (светлинни интензитети / добив на продукция) е линейна 

графика. Изненадващо, спрямо две други културни, "Corona" и "Pandex", 

графиката не е линейна. Продукции на тези култури се увеличават силно само 

между 100 и 200 μmol mˉ² sˉ¹. 
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- В Канада (Saguenay 48º25´ NL), след засаждане на 23 Октомври, първата 

продукция е реализирана на  29,  18, 13, и 10 Декември, съответно с помощта на 

0, 100, 200, и 300 μmol mˉ² sˉ¹ допълнителна светлинна интензивност.  

 

 

Производство на домати: 
 

 Разсад 
 

Ефекти върху периода на развитие  
Източник: Dr. J.J. Spaargaren,2005 Supplemental light for greenhouse crops. 

1. Цъфтенето започва в началото на четвъртата седмица след сеитбата, като 

резултат от 4,8 mol /m² d¹ светлина сума. Съцветията се виждат 45 дни след 

сеитбата.  

Две седмици по-късно (около 2 месеца след сеитбата), цъфтежа започва. 

2. Ако семената са засети през (края на Октомври - началото на Ноември), 

цветовото развитие се провежда през Декември, най-мрачния месеца на 

годината. Ако температурите са прекалено високи по отношение на светлината 

сума, цвета или цветните пъпки абортират  5-9 дни преди цъфтежа. Обикновено, 

тази критична фаза се извършва по време на първата половина на Януари с 

посяване направено през месец  Ноември. Намаляване на температурата, 

например на 16°С при ниски нива на светлината през тази критична фаза могат 

да намалят риска от аборт, но и намаля темпа на развитие на културата. 

 
Източник: Dr. J.J. Spaargaren,2005 Supplemental light for greenhouse crops. 

По-голяма светлинна сума също ще стимулира растежа на кореновата система, което 

води до намаляване сухата материя като съотношението на филиз/корен. Доказано е, че 

светлинната сума, получена от разсада засяга ранното узряване на първата реколта. 

Когато, след поникването, кълновете получават допълнително осветление до 5 дни 

преди цъфтежа на първия грозд на обща сума от 650 mol m² светлина, прибирането на 

реколтата от първите плодове са след 100 дни. 

 

Ефекти върху качеството на разсад  
Източник: Boivin, C., Gosselin, A., Trudel, M.J., 1987. Effect of supplementary lighting on transplant growth and 
yield of greenhouse tomato. HortScience, Vo. 22(6): 1266-1268. 

Качеството на трансплантациите е много важно за 

растителна доходност (Раздел 6.2.2). Фигура 6,17 

показва, че добивът от растенията са гарантирано 

големи, когато са използвани осветени разсади. 

Резултати от  Квебек показват:  

- Първоначалната доходност от растения, 

разсадени на 25 Януари се повишава с 100% . 

- Растенията са  осветени с помощта на светлинен 

интензитет от 100 μmol/ m²s¹ и 17-часов фото 

период (05:00-22:00 часа), по време на 

производството на разсад и ранен растеж, т.е. от 

посяване на растенията до първия цъфтеж.  
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 Производство 
 

Въведение  
Източник: Berg, G.A. van den, 2000. Belichten bij tomaten 
(Lighting of tomatoes). Groenten en Fruit/Vkd 
Glasgroenten 31: 15 

1. Непрекъснато производство, високи 

телени системи, както и непрекъснато 

подобряване на системите за контрол 

на климата, водят до значително 

увеличение на базовия годишен добив 

на плодове от 55 kg.mˉ² в Холандия. 

2. Чрез използване на допълнително 

осветление през зимните месеци, 

целогодишното производство става 

възможно и производствения сезон се 

увеличаване с най-малко три месеца.             Източник: PBG Naaldwijk G vd Berg 2004. 

В резултат на това,  производство може     - ◙ Контролен добив  -  55 kg/ m² year 

да се увеличи до 92 kg.mˉ² със съответна    - ◙Зелена графика      -  92 kg/ m² year 

светлинна интензивност.                               - ◙Синя графика        - 106 kg/ m² year  

                                                                          - ◙Червена графика  - 118 kg/ m² year                      
                                                                       

Връзка:    Светлинна сума и доходност  
Източник: Cockshull, K.E.,Graves, C.J., Cave, R.J.,1992. The influence of shading on yield of glasshouse tomatoes. 
J. Hort. Sci. 67: 11-24. 

Британски експерименти показват, че 1% по-малко светлина води до около 1% по-

малка доходност. Колкото е по-високо нивото на светлината толкова по-високо е и 

производството. Това обуславя необходимост от ежегоден контрол на осветителната 

система преди започване на осветителния сезон. 

 
Източник: McAvoy, R.J., Janes, H.W., 1984. The use of high 
pressure sodium lights in greenhouse tomato crop production. Acta  
Horticulturae 148: 877-888. 

За да се получи по-добро разпределение на сухо 

вещество в плодовете, е задължителен по-висок 

интензитет на светлината (или светлинните суми). 

1. Резултат от Ню Джърси, (40 º10´ NL) в САЩ.  

- При осветление 150 μmol /m² s¹, добива се 

повишава с 90% за реколта с 13 събрани 

съцветия. Засаждането се проведе в началото 

на Януари и осветление бе приложено до 

средата на Март с помощта на 18-часов 

период на осветление. След началото на 

Април до 1 Юли фото периода е променен на 

8 часа. 

-  В началото на Януари, това е довело до обща светлинна сума от 10 mol/m²d, 

като се използва светлинен интензитет от 100 μmol/m²s (Фигура 6,26).  

Контролната група постигна доходност от почти    9.7 кg/ m² 

Под осветление от 100 μmol/m² s  - доходността е 15.7 кg /m² 

Под осветление от 125 μmol/m² s  - доходността е 17.4 кg /m² 

Под осветление от 150 μmol/m² s  - доходността е 18.4 кg /m².   



 

 7 

 
Източник: Janes, H.W., McAvoy, R.J., 1991. Environmental control of a single- cluster greenhouse tomato crop. 
HortTechnology 1, 110-114. 

1. Заложени параметри 

- Експеримент проведен в район на Philadelphia - (39°40´ NL) USA: 

- Доматени растения, произвели само един 

клъстер с подрязване на два листа над 

клъстера.  

- Операцията отне само 60 дни.  

- Растителната плътност е 12.3 растения на m². 

Интензивност на светлината 100 μmol /m² s¹ 

за 18 часа (04:00-22:00 часа) от 15 Септември 

до 15 Май. Светлинната сума в рамките на 

парниците за Philadelphia се различава 

значително през зимата от тези в Холандия 

(4.6 mol/ m² d¹ към 2.3 mol/ m² d¹) . 
 „ИРА-Д”  справка:  за България тази сума е        
4.0 mol/ m² d¹ осреднена стойност. 

2. Постигнати резултати 

- В средата на  Декември, растителното производство се увеличи от 75 гр. на     

425 гр. 

- В средата на Януари от 70 гр. на 410 гр. (повече от 500% увеличение).  

- В края на Април, добива е увеличен с осветление от 450 гр.. на 665 гр. за 

растение (48% увеличение).  

    Като резултат, през зимата може да се очаква дневно увеличение от 42 грама на плод 

(прясна маса) на 1MJ от PAR. Ако 1 МJ/ m ² d ¹ от PAR се равнява на 4.6 mol/ m ² d ¹, е 

налице дневно увеличение от 9.1 грама прясна маса на mol допълнително осветление. 

    Сравнението от фигура 6,26 и 6,27 показва, че добивът главно се контролира от 

светлинната сума.   

 
Източник: Dorais, M., Gosselin, A., Trudel, M.J., 1991. Annual greenhouse tomato production under a sequential 
intercropping system using supplemental light. Sci.Hort. 45: 3-4, 225-234. 

1. През Декември и Януари, е необходима светлинна интензивност от                  

175 μmol/ m² s¹,  с осветителен период от 16 часа. През зимните месеци, това 

води до средно седмично производство от 1.1 kg/ m². 

2. Когато доматени култури получават повече светлина, плодовия товар на 

растенията може да се увеличи. Това също води и до повече транспорт на захари 

в плодовете. 

3. Ако допълнително осветление се осигурява с помощта на светлинна 

интензивност от  118 μmol /m ² s ¹, е възможно годишно производство на 

плодове от 92 kg/ m², на база оценките от „ Холандската изследователска 

станция”. Това е увеличение от 67% в сравнение с настоящите холандски 

производствени методи (например, с помощта на високите телени системи и 

единични засаждане в седмица 48). 

4. Колкото повече светлина получат доматените култури, толкова по-високи 

добиви и по-добро качество ще имат. Плодовия размер е тясно свързан с 

количеството на наличните захари. Броят на плодовете на клъстера и стволова 

плътност на m² трябва да се адаптира към светлината сума, така че да може да 

бъде постигнато оптимално производство. Климатичния контрол следва да се 

коригира в зависимост от метода на осветление.  
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Връзка:  Светлина сума и качествените показатели  (Ароматизиране)  
Източник: Hobson, G.E., Davies, J.N., 1971. The tomato. In: The biochemistry of fruits and their products, Vol. II, 
pp.437-482, Hulme, A.C., ed. Academic Press, London. 

Освен увеличаване на добива поради повишено осветление, е подобрен и аромата на 

плодовете. Аромата се определя от концентрацията на захари и киселини. 

Концентрацията на захар в сектора на плодовия сок се увеличи от 1.8 до 2.8 гр. на     

100 ml, когато светлината сума се увеличава от 5 до 15 MJ/ m² d.  

 

Връзка:   Стимулирано отглеждане за търговия (Приходи срещу Разходи)   
Източник: Visser, P., 2000. Dubbele productie met belichting wordt haalbaar (Double yield with lighting becomes 
reality). Groenten en Fruit, Vakdeel Glasgroenten 28: 4-5. 

1. Стандартна (неосветена) култура "Picolino" ражда 32 кg/m² и са необходими     

65 m³ природен газ на m², или 2.03 m³ на килограм плод.  

2. С допълнително осветление е постигната доходност от 50.4 кg/ m², с 88 m³ 

природен газ (включително и осветление). Това кореспондира с 1.75 m³ 

природен газ на килограм плод, което е с 16% намаление на използваната 

енергия. Това намаление се дължи на факта, че със светлината се постига по-

голяма доходност, а осветителните тела отделят значително количество топлина. 

Високото тръбно отопление, разположено в близост до горната част на 

оранжерията, вече не е необходимо. 

3. Култури " Voyager", отглеждани с допълнително осветление може да произведат 

доходност от 88,5 kg/ m². 

 

Предимства на осветление (за производство в Холандия)  
Източник: Dr. J.J. Spaargaren,2005 Supplemental light for greenhouse crops. 

Осветление на доматени култури по време на производствения етап има много 

предимства:  

 -  Целогодишно производство .  

 -  Повишено производство, по-добро и по-постоянно качество; Пример - при култури 

"Picolino", отглеждани с допълнително осветление, е получено по-добро качество в 

сравнение със сходни продукти, отглеждани в Испания или в други страни. 

 -  Изискванията за трудова дисциплина са по-постоянни в цялата година. 

 -  Производство по време на зимата води до по-високи цени.  

 -  Единна доходност през цялата година, води до пазарна позиция, така че режим на 

продажба за цялата година може да се направи по-лесно с редовни купувачи. 

 -  Дори и последните клъстери са от по-добро качество.  

 -  През зимата, доматите се поддържат по-добре, ароматизирането се дължи на по-

високо съдържание на захар, то гарантира на купувачите целогодишно минимално 

захарно съдържание, например въз основа на Brix-номер.  

 -  Конкурентна позиция по отношение на Южна Европа е по-добре, от гледна точка на 

разходи и качество.  

 -  Изместване на парници, например в Испания, вече не е необходимо. Условията за 

отглеждането и маркетинга може да се контролира по-добре в Нидерландия.  

 -  Качествен принцип "Контрол и проследяване на партидата" - е гарантирано. През 

цялата година, е по-лесно да се контролира и проследява произведените партиди. При 

вноса това е много по-трудно. 

 -  Тъй като производството се осъществява само в Холандия, лоялността на 

потребителите може да се увеличи. Транспортните разходи са по-ниски. 
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Други идеи за използване на изкуствено 

осветление за зимно производство в България 
 

 

 Производство на ягоди през Януари и Февруари.                     

Целта е да се изпревари периода на внос на ягоди от 

средиземноморските страни и да се използва периода с най-висока 

цена през зимата. 

 Производство на зимна салата.                                                         

Възможно е да се изтегли производството на салата през зимния 

период за да се получат по-високи печалби. 

 Производство на ранно пролетни малини.                                  

Целта отново е производство през сезон, който превръща плода в 

екзотичен. Без съмнение цената на стоката в този период е пикова. 

 

  Възможно е да се разработи вариант и с друга култура, която да бъде 

атрактивна като свеж продукт през зимата и високодоходна като цена. 

 

  При проектиране на това осветление се вземат в предвид както 

географското разположение на оранжерията и светлинните характеристики 

на региона така и връзката между светлината и останалите лимитиращи 

фактори за растежа на растенията в оранжерията. 

 

  Естествено, за вземане на управленческо решение за стартиране на такъв 

проект, е необходимо информация за необходимите производствени 

разходи за да се съпоставят със очакваните приходи.  За тази цел ИРА-Д 

ООД е изготвила методика за изчисляване на разходите при производство 

на различни видове култури. Тази методика, във вид на примерен проект и 

изчисляване на разходите, ще Ви предложим в следващата наша 

публикация.  


