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2. Обучителна единица 2 Екологични фактори, влияещи върху 

биологичното отглеждане на МР - екологична толерантност 

 Резюме 

В Обучителна единица 2 са обсъдени факторите на околната среда, които влияят върху органичното 

отглеждане  на МР и тяхната екологична толерантност, а именно светлина, температура, атмосферна 

влажност, надморска височина, валежи, водоснабдяване, парников ефект. Коментрано е 

значението на генетичните характеристики на МР и необходимите манипулации за успешно 

култивиране. 

• Очаквани резултати от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

1.Знания, разбиране и професионални умения: 

1.1. Да дискутира различните фактори (агромелиоративни и и екологични), които влияят върху 

органичното отглеждане на MP. 

1.2. Да обяснява екологичната толерантност на МР 

1.3. Да оценява значението на генетичните характеристики на М Ри тяхното приложение за 

целите на отглеждането им. 

2. Общи и трансферни умения: 

2.1. Планиране на изследователска задача. 

2.2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

2.3. Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно. 

2.4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения. 

2.5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

2.6. Да извършва онлайн (компютърно) търсене, за да развива умения в областта на 

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

  



2.1. Светлина: 

Светлината, в допълнение към енергията на химическите връзки в химичните съединения, е вторият 

основен тип използваема енергия и единствената външна, която осигурява поддържането на 

живота на нашата планета. За растенията - това е единствения източник. Светлината влияе на 

фотосинтеза, на отварянето и затварянето на устицата, на растителните таксиси, кълняемостта на 

семената, цъфтежа и вегетативния растеж водещ до образуване на грудки. В допълнение към тези 

основни физиологични процеси, светлината стимулира натрупването на важни  за МР съставки. 

Например при сухо слънчево време се увеличава пропорцията на гликозидите в растението 

напръстник (Digitalis) и на алкалоидите в лудо биле (Belladonna). 

2.2.  Температура: 

Температурата е основния фактор, влияещ върху отглеждането на МР. Значителни колебания от 

оптималната температура на растеж в двете посоки могат да причинят сериозни наранявания дори 

смъртта на някои клетки в МР. Например, намаляването на температурата до стойностите около 

нулата, особено при внезапно спадане, причинява образуването на ледени кристали в 

междуклетъчните пространства на растението. В резултат на това водата излиза от клетките и в 

крайна сметка растенията умират поради суша и изсушаване. Ледените кристали също механично 

увреждат клетките. При ниски температури поглъщането на вода намалява и недостатъчната 

свободна вода в клетката заплашва нормалните метаболитни процеси в нея. 

От друга страна, умереното повишаване на температурата стимулира растежа на разсада и 

повишава скоростта на фотосинтезата. Степента на дишане нараства при повишаване на 

температурата. 

2.3. Влажност на въздуха: 

По дефиниция водните пари във въздуха се наричат „атмосферна влажност” или влажност на 

въздуха. Видимите форми на влажност са облаци и мъгла. Основните източници на водни изпарения 

в атмосферата са изпарението на водата от земната повърхност и отделянето на влага от листата на 

растенията. Влажността има значително въздействие върху живота на растенията и климата. 

Изпарението на водата, нейната кондензация и преципитация зависят от относителната влажност 

на атмосферата. Влажността влияе значимо върху структурата, формата и отделянето на влага при 

всички растения, включително и МР. 

2.4. Надморска височина: 

Надморската височина е най-важния фактор, влияещ върху отглеждането на МР. Всъщност 

височината ограничава растежа на МР. С увеличаването на надморската височина температурата и 

атмосферното налягане намаляват, докато скоростта на вятъра, относителната влажност и 

интензивността на светлината се увеличават. 

Някои лечебни растения могат да бъдат приспособени да растат на по-голяма височина: това са 

валериан, ангелика, мента, сладък балсам, жълт кантарион, голям репей, конус цвете. Ниската 

надморска височина, особено под влиянието на Средиземно море, е много удобна за отглеждане 

на видове като мащерка, солвия, лавандула и розмарин. В тази надморска височина екстрахираното 

етерично масло е с по-добро качество и добив. По този начин надморската височина е фактор за 



околната среда, който взаимодейства с различни индекси, които определят климатичните условия 

в екологична ниша. 

2.5. Валежи: 

Валежите също са важен фактор, влияещ върху отглеждането на МР. Основният източник на вода в 

почвата е дъждовната вода. Валежите и снеговалежът имат голям ефект върху климатичните 

условия. Водата от валежите се влива в реките и езерата, просмуква се в почвата, за да образува 

подземни води, а останалата част се изпарява. Минералите в почвата се разтварят във водата и след 

това се абсорбират от растенията. Водата влияе върху морфологичните и физиологичните 

характеристики върху МР. Продължителният дъжд може да доведе до загуба на водоразтворими 

вещества от листата и корените чрез извличане; това е известно, че се отнася за някои растения, 

произвеждащи гликозиди и алкалоиди. 

2.6. Водоснабдяване: 

Мястото за отглеждане е много важно за растежа на дадена култура, както и за правилното 

напояване. Важно е да се избегне образуването на блата или застояли води. MP не можат да се 

култивират в тежки и водо-задържащи почви.  

В зависимост от водоснабдяването съществуват различни видове почви: 

- Високо водоснабдяване: напоявана земя (пръскачки) или голям обем валежи, 

- Ниско водоснабдяване: суха земя (капково напояване). 

Адекватната почва за отглеждането на МР е тази в сухите зони. Доказано е, че в този тип почви 

качеството и изобилието от етерични масла в растителната биомаса е по-високо, отколкото в 

напояваната почва. Такава тенденция се открива по време на отглеждането на лавандула, мащерка, 

розмарин и жълт кантарион. В допълнение,  добри резултати са регистрирани с кимион, копър и 

анасон. 

Напояваната почва е подходяща за отглеждане на редица видове като мента, босилек, валериана, 

използвани като цяло растение или листа или корен. 

2.7 Значение на растителната полиплоидия – екологични съображения 

Растителните клетки, които съдържат два комплекта хромозоми, получени при сливането на един 

хромозомен набор от полен и един набор от яйчни клетки, се наричат диплоиди и означават с "2n". 

Терминът полиплоид се прилага при растения с повече от два комплекта хромозоми в клетките; 

когато са налице четири комплекта хромозоми, растенията са описани като тетраплоиди и означени 

с "4n". 

Тетраплоидът се индуцира чрез третирани с колхицин, който инхибира образуването на вретеното 

по време на клетъчното делене, така че разделените хромозоми не са способни да се разделят и да 

преминат към дъщерните клетки. Двата комплекта хромозоми остават в една клетка и този процес 

води до тетраплоидни растения. 

Третирането с колхицин може да се приложи по различни начини. Освен това, всички третирания 

зависят от ефекта, който те произвеждат в меристемната тъкан. Например, семената могат да бъдат 



накиснати в разреден разтвор на колхицин. Като алтернатива, разсадът, почвата около разсада или 

младите филизи могат да бъдат третирани с разтвор на колхицин. Тетраплоидното състояние се 

определя по увеличения размер на поленовите зърна и устицата и от хромозомния брой в 

препарати от върха на корените.  

Тези стабилни и здрави тетраплоидна растения имат редица екологични предимства, тъй като се 

отглеждат лесно с добри добиви. 

 

 

 

2.8 Наследство, променливост и екология 

Мутации: 

Всяка наследствена промяна в структурата на ген върху хромозомата или промяната в броя на 

хромозомите се обозначава като мутация. Растителните мутации могат да бъдат класифицирани по 

начина им на индуциране (спонтанни и индуцирани мутации); времето на фенотипната им проява 

(рецесивни и доминиращи мутации); вида на клетките, които засягат (соматични и зародишни 

мутации); вида на генетичния материал, който те поразяват (хромозомни, геномни и точкови 

мутации) и механизми на действие (права, обратна и супресорна мутация). 

Някои агенти, наречени мутагени или мутагенни средства, могат изкуствено да произвеждат 

индуцирани мутации. Основните видове мутагени се класифицират като физически и химически 

мутагени. 

 

 



Хибридизация: 

Хибридът е резултат от свързване или кръстосването на две генетично различни растения с желани 

гени или генотипове, които се обединяват в един индивид. Хибридизацията е процес, чрез който се 

образуват хибриди. Хибридът е организъм, който е резултат от кръстостването на два вида или 

разновидности, които се различават поне в един набор от характеристики. 

Хибридизацията между хомозиготни щамове, които са били наследствени за редица поколения, 

въвежда хетерозигозен ефект, който води до по-добра жизненост или размери и други 

характеристики на растенията. 

Процедурата за получаване на хибриди, включително от MP, включва следните стъпки: 

1. Избор на родители: между двама родители, които трябва да бъдат избрани, поне единият 

трябва да бъде добре приет и с доказано локално разнообразие.  

2. Кастриране: процес на отстраняване на тичинките или прашници или убиване на поленови 

зърна на едно цвете без това да повлияе на женските репродуктивни органи. Емаскулацията е 

от съществено значение за двуполовите цветя. 

3. Пакетиране: непосредствено след разпадането, цветята или съцветите са затворени в 

торбички с подходящи размери, за да се предотврати случайното кръстосано опрашване. 

4. Опрашване: зрели, плодородни и жизнеспособни полени се поставят върху възприемчива 

стигма. 

5. Отглеждане на F1 (първо поколение) растения: опрашването е последвано от торене. 

Оплождането води до образуване на семена. Зрелите семена от F1 поколение се събират, сушат 

и съхраняват. Тези семена се отглеждат за да произведат здрави F1 хибриди. 

 

 



2.9 Парников ефект: 

При нормални условия слънчевите лъчи достигат до земята и топлината се излъчва обратно в 

пространството. Когато обаче концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата се увеличава, 

той образува дебела покривка и предотвратява повторното излъчване на топлината. Вследствие на 

това атмосферата се нагрява и температурата се повишава. Това се нарича парников ефект. В 

последната декада количеството въглероден диоксид се е увеличило от 290 ppm до 330 ppm 

дължащо се на изсичането на горите и прекомерното изгаряне на изкопаеми горива. Скоростта, с 

която се увеличава количеството въглероден диоксид в атмосферата, се очаква да доведе до 

повишаване на глобалната температура. Така нареченото глобално затопляне с два или три градуса 

би довело до разтопяване на полярните ледени шапки, до наводнения в крайбрежните райони, 

промяна в хидрологичния цикъл и острови ще се потопят. Газообразуващите парникови ефекти са 

въглероден диоксид, серен диоксид, азотни оксиди, хлорофлуоровъглероди и др. 
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