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Модул 1. Физиологията на растенията като наука 
 

Място на физиологията в системата от науки. 
Ботаниката изучава закономерностите в живота на растенията, техният 

строеж и разнообразие. По същество тя представлява съвкупност от отделни, 
взаимно свързани и обуславящи се науки – цитология, анатомия, морфология, 
геоботаника, екология, микробиология, систематика, физиология на растенията. 

Съвременната физиология се основава на постиженията на широк кръг 
природо-математични науки - физика, химия и молекулярно -  биологични 
науки - биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика. 

Освен това физиологията  ползва широко методите на математиката и 
физиката.  

От физиологията произтичат редица частни науки - растениевъдство, 
селекция, почвознание, агрохимия. 

За разлика от морфологията и систематиката, за които не се изискват 
особени лабораторни условия и сложни изследователски прибори, физиологията 
изисква задълбочени познания не само в своята област, но и добре развита 
материална база, сложни и същевременно фино устроени прибори.  

Предмет и задачи: физиологията изучава същността на жизнените 
процеси и функции при растенията - хранене, дишане, отделяне и др. 

Жизнен процес - протичане на определени, закономерно свързани 
системи от реакции (напр. дишане - фотосинтеза). 

Функция - включва протичането на два и повече закономерно съчетани 
процеса. 

За разлика от останалите науки, наблюденията при физиологията 
изискват повече време - 1-5 денонощия поради факта, че включват поредица от 
процеси, за които е необходимо време. 

Първи опити във физиологията прави холандецът Ван Хелмонт (1629), 
който проучва храненето при растенията и прави първия вегетационен опит. 
Засsвя клонче от върба в точно претеглено количество пръст и го полива в 
продължение на пет години, след което го претегля - от 2 кг то тежало 66 кг, а 
пръстта е намаляла само с 60 гр. Той достига до извода, че основен градивен 
елемент в растенията е водата - изводът е погрешен, но изиграва положителна 
роля в преборването на метафизичните концепции, съществуващи дотогава, 
според които всички свойства на растанията са закодирани в земята. 

Ван Хелмонт прави предположение, че в растенията става коренна 
преработка на приетите от тях вещества. През 18 век се открива фотосинтезата. 
По това време Ломоносов утвърждава идеята, че растенията се изграждат с 
помощта на листата и за сметка на атмосферата - въздушно хранене., Тимирязев 
проучва енергетичната страна на фотосинетзата.  

Положителната страна на физиологията се състои в това, че свързва 
изолирано изучавани дотогава процеси - почвено - въздушно хранене; обмяна на 
вещества - обмяна на енергия и др. 

Основни направления в съвременнната физиология - фотосинтеза, 
дишане, воден режим, транспорт на веществата, минерално хранене, растеж и 
развитие, движение, дразнимост, еволюционна физиология (Дарвин). 

Оформя се ново направление, свързано с влиянието на  екологичните 
фактори - температира, воден режим, почвен състав, хормонални системи, 
фотопериодизъм. Практическо значение - създават се нови хибриди, устойчиви 
на климатичните условия.  
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Основни методи - общи и частни 
Общи методи - експериментални, сравнителни, еволюционно - 

исторически 
Експериментални – включват залагане, наблюдение и отчитане на опити. 
За да е успешен той, е необходима предварителна теоретична подготовка, 

определяне на цел, задачи и ред на извършване на опитната постановка. 
Обикновено се използват опитни и контролни растения при напълно 

еднакви условия с изключение само на едно - условието, чието значение се 
търси. Опитът се повтаря многократно, често се получават резултати с 
отклонения, защото не се взема под внимание естеството на самите опитни 
растения и тяхното сътояние.Опитът се повтаря многократно за да се покаже 
постоянството на резултатите. 

Сравнителни - една и съща функция (процес), се наблюдават при 
различни растения (напр. фотосинтезата е обявена за общовалидно явление едва 
след като е наблюдавана при бактерии, зелени водорасли и висши растения). 

Еволюционно - исторически - жизнените явления са продукт от дълга 
еволюция, в резултат на която функциите се развиват и усъвършенстват, 
изменят се формите. Това е причината в днешните растения да действат древни 
механизми.Жизнените процеси се изменят не само по време на филогенезата, но 
и през онтогенезата, поради което един процес се изследва  през целия жизнен 
цикъл. 

Частни методи - изследват определени функции - дишане, фотосинтеза, 
транспирация. 

- Хроматографски методи, електрофореза - изолират в чисто състояние от  
разтвори малки количества от изследваните обекти; 

- Метод на радиоактивните изотопи - за проследяване на метаболитни 
пътища, локализиране на вещества в растенията; 

- Електронна микроскопия - изследва се ултраструктурата на 
растителната клетка; 

- Ултрацентрофугиране - отделяне на клетъчни фракции - хлоропласти, 
митохондрии, рибозоми; 

- Нива на изследване - молекулярно, субклетъчно, клетъчно, тъканно, 
органно, организмово, популационно. 
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Модул 2. Химичен състав на растителната клетка 
 
Химични елементи – биогенни, макроелементи, микроелементи 

Като част от живата природа, растителните клетки са изградени от 
същите химични елементи, изграждащи неживата природа - С  (45 % от сухата 
маса на тъканите); Н - (6%), О  -  45 %; N - 1,5 %.  

В състава на растителната клетка са открити повече от 60 елемента и 
броят им непрекъснато се увеличава. Броят на основните (биофилни) елементи е 
около 20-21. Към тази група спадат С, О, Н и N които заедно с P и S  се 
определят като биогенни (пораждащи живота). Шестте органогенни елемента 
са строителните блокчета на живата клетка: въглехидратите и липидите са 
изградени от Н, О, С, белтъците съдържат N и S, нуклеиновите киселини – Р. 
Тези шест елемента влизат в различни комбинации, което дава голямото 
многообразие от органични съединения. 

Освен изброените шест като макроелементи (широко застъпени) в 
растенията са калий, натрий, калций, желязо, хлор, магнезий. 

Друга група химични елементи, които са застъпени във съвсем малки 
количества, но са жизнено важни за растенията са микроелементите - мед, 
цинк, молибден, кобалт, манган, бор, селен, флуор, йод и др. Изключването им 
от хранителния режим на растенията води до загиване, те не могат да се заменят 
един с друг.  

Като сложна система от биохимични реакции, растителният организъм 
изисква участието на сложни по състав и стурктура молекули. Защо в 
растителния организъм от толкова много химични елементи са застъпени най- 
много биогенните - С,О,Н, N? 

Защото те в най-голяма степен притежват способността да образуват 
здрави (ковалентни) връзки с останалите елементи и да влизат в състава на 
сложни и стабилни съединения. (Обикновено  ковалентни връзки създават 
атомите на един хим. елемент (двуатомните молекули на Н, О, Cl - те обменят 
електрони помежду си и създават  обща електронна двойка – такава връзка е 
предимно неполярна и много здрава). Освен биогенните елементи ковалентни 
връзки образуват водата, амоняка, органичните съединения, хлорът и др.  

Въглеродът заема особено място сред макроелементите, тъй като 
съединенията, които той образува - органични, са изключително многобройни и 
разнообразни. От близо 2,2 милиона известни химични съединения, около 2 
милиона са на С.  

Основни органични съединения в растителната клетка са белтъците, 
въглехидратите, липидите и нуклеиновите киселини (нк). 

Свързвайки се здраво чрез ковалентни вързки със свои или атоми на 
други химични елементи, въглеродът образива стабилни вериги и пръстени. 

При насищане на четирите валенции на С чрез присъединяване на 4 
атома или атомни групи, те се разполагат под формата на тетраедър. Такова 
разположение осигурява максимално разстояние между атомите и позволява 
разполагане и на други атомни групи по върховете на тетраедъра. 

Въглеродните съединения образуват вериги - прави, разклонени и 
циклични (ароматни). Това разположение впоследствие позволява да се 
образуват по-сложни и големи молекули, като се създадат прости, двойни и 
тройни връзки. 
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Неорганични съединения 
Химичните елементи в клетката си взаимодействат помежду си и често 

избиват или приемат електрони  - т.е. се превръщат в електрически заредени 
частици - йони. Йонизирането може да се причини от радиация, слънчева 
светлина или космически излъчвания. Двата атома се натоварват с 
разнополюсни заряди и се превръщат в йони - с йонна връзка между тях. Броят 
на електроните не е равен на броя на протоните, поради което единият от йоните 
се зарежда “+” - катийон, а другият “–“ - (анион).  

Обикновено в йони се превръщат химични съединения, чиито атоми 
силно се различават по своя химичен характер - напр. метал - неметал (NaCl). 
При взаимодействие между атоми на такива елементи единият отдава по - лесно, 
а другият приема по - лесно елетрони.  

Химичните елементи съществуват и под формата на различни 
съединения - органични киселини, основи или соли.  

Солите се образуват в резултат от изветрителните процеси (основно от 
хидролиза на първични минерали и под действие на киселини,  освободени при 
минерализирането на органичното вещество). Магмените минерали се 
хидролизират до многообразие от хидроокиси на различни метали и главно на 
силните бази. В молекулата си солите съдържат един или няколко метални йона 
и киселинен остатък. Във воден разтвор те се дисоциират на съставящите ги 
йони - катийон на метал (NH4

+) и киселинен анион. 
Често срещани катиони, които образуват соли: амоний NH4

+, калций 
Ca2+,желязо Fe2+ и Fe3+,, магнезий Mg2+, калий K+, пиридин C5H5NH+ ,четвъртичен 
амоний NR4

+  (амониев йон), натрий Na+. 
Често срещани аниони, които образуват соли: ацетат CH3-COO- (оцетна 
киселина), карбонат CO3

2- (въглеродна киселина), хлорид Cl- (солна киселина), 
цитрат HO-C(COO-)(CH2-COO-)2 (лимонена киселина), цианид C≡N- 
(циановодород), хидроксид OH- (вода), нитрат NO3

- (азотна киселина), нитрит 
NO2

- (азотиста киселина), оксид O2- (вода), фосфат PO4
3- (фосфорна киселина), 

сулфат SO4
2- (сярна киселина). 

В растителния организъм се поддържа киселинност, близка до 
неутралната. Солите спомагат да се поддържа нивото на тази киселинност. 
Някои йони участват в състава на биологичните катализатори или регулират 
активността им.  

 Вода - матрична роля  
Водата е най-широко разпространеното химично съединение в неживата 

природа. Тя заема особено място и между всички съединения, изграждащи 
живата природа. Животът се е зародил във водата и тя е оставила отпечатък 
върху метаболизма на всички живи същества. До днес водата е един от 
основните фактори, определящи развитието на един или друг вид по земната 
повърхност. 

В листата количеството на водата достига до 95 %, в сухите семена - 10 
%. Съдържанието ú се определя от условията на местообитание, вида и 
възрастта на растението. За нормалното си развитие един растителен вид 
изисква 75 - 80% вода в растителните си тъкани. 

Водата е вътрешна среда за растителната клетка - в нея се извършват 
всички жизнени процеси. Същевременно тя е основна съставка и на 
извънклетъчната среда - заема междуклетъчните пространства. 
Свойства на водата: 

- прозрачна на цвят и лесно пропускаща светлината; 
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- с температура на кипене - 100° С, при изпарението си отделя голямо количество 
топлина; 

- топлинен буфер - приема голямо количество топлина, но повишава малко 
температурата си; 

- в твърдо състояние има по-малко относително тегло - ледът не потъва ; 
- притежава капилярни свойства - дължи се на високото сцепление между 

водните молекули (при някои растения се изкачва до 100 м височина ); 
- отличен разтворител - разтваря вещества с йонен характер, малки и големи 

молекули; 
- с висока диелектрична проницаемост (добър разтворител) - отслабва електрични 

полета - причина за разпадането на електролитите във воден разтвор на йони 
(електролитна дисоциация); 

Напр. NaCl - във воден разтвор йонната връзка между двата елемента се 
разкъсва, около всеки йон се натрупват водни молекули, обърнати с 
противоположните си краища към йоните. В резултат на това екраниране се 
намалява електрическото взаимодействие между Na и Cl, молекулата се 
разкъсва и съединението се разтваря. 
Структура на водните молекули - водната молекула е съставена от два 
водородни и един кислороден атом, свързани с ковалетни връзки. Съставящите 
я атоми не са разположени на една линия, което е причина за формирането на 
два полюса – “+” и – “- “ образува се дипол. 

Водата изгражда надмолекулни структури - разнополюсните заряди и 
диполният момент са причина за образуването на Н връзки между протоните на 
една водна молекула и протоните на друга водна молекула. В резултат на това 
всяка водна молекула се свързва с 4 съседни, разположени спрямо нея по 
върховете на тетраедър. Тетраедричната структура се поддържа от множество 
водородни връзки, които ограничават хаотичното движение на водните 
молекули. Едва при внасяне на голямо количество топлина те могат да 
преодолеят това сцепление и водата преминава от течно в газообразно 
състояние. Надмолекулните структури на водата определят нейната кристална 
структура - необходима е много енергия за разкъсване на Н връзки. Тази 
структура е характерна за течната вода и леда. Съществуващите различия се 
отнасят до размерите на кристалната решетка и празнините, които се образуват 
в нея. В микроструктурата на течната вода дефектите в кристалната решетка са 
повече, което се дължи на по - активното движение на молекулите. 
Същевременно кристалната структура е много динамична - в един момент се 
разкъсват няколко връзки и заедно с това се създават нови. 

Съществуването на празнини в кристалната решетка на течната вода 
позволява те да се запълват с йони и други молекули.  

   
Органични съединения 

Простите неорганични съединения СО2 и Н2О, както и молекулите на 
N,S,P участват в изграждането на някои прости органични съединения - 
глюкоза, аминокиселини (мономери), които се използват като градивни 
елементи за изграждането по-високомолекулни единици (полимери). 
Полимерните  съединения в клетката се означават като биополимери. 

Белтъците, НК и полизахаридите са биополимери. В зависимост от това 
дали са изградени от еднакви или различни мономери, биополимерите се делят 
на хомополимери и хетерополимери.Аминокиселините са мономери на 
белтъците, простите захари – на полизахаридите. Липидите не спадат към 
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групата на макромолекулите поради по-малкото си относително тегло, но 
изпълняват особено важна роля при функционирането на клетката. 
Въглеродните атоми в мономерите обикновено са свързани с различни 
реактивоспособни атомни групи  - функционални химични групи, които 
определят основните свойства на биополимерите. Някои от тези групи могат да 
преминават една в друга чрез редукция или оксиление. 

 

 
 
 
 
    Белтъци  
 Всяка клетка съдържа хиляди белтъчни молекули, изградени от С - 

51-55%, О - 21-24 %, N - 15-18%, Н - 6-7 %, S - 0,3-2,5%. 
                  Функции:  градивна - изграждат структурните компоненти на клетката 
(мембрани, клетъчни органели); каталитична, регулаторна - ензими, хормони; 
транспортна; защитна. 

           Градивни елементи 
Белтъчните молекули са изградени от аминокиселини (амк), свързани 

във вериги (обр. линейни полимери), информацията за синтезата им е 
генетично заложена. Белтъчната молекула съдържа над 100 аминокиселини, 
но в белтъците основно се срещат около  20 - 22. Растителните клетки сами 
си синтезират аминокиселини, животните и човека - не.  

За възрастния човек те са 8 и се наричат  незаменими. Храненето с 
еднотипна храна или прилагането на диети може да лиши организма от 
някоя амк, което води до липсата на белтък с важни функции. 

Независимо от различията помежду си, белтъците са изградени от амк 
с една и съща формула - всяка аминокиселина съдържа една аминна,  една 
карбоксилна група, Н атом и R - остатък, по който се различават отделните 
аминокиселини. 

Отделните аминокиселини се свързват помежду си чрез еднакви 
ковалетни връзки, като карбоксилната група на едната аминокиселина 
взаимодейства с аминната група на другата амк - отделя се вода, а връзката 
между С и N атом се нарича пептидна. 

От последователното навързване на аминокиселинните остатъци чрез 
пептидни връзки се образуват полипептидните вериги (ппт). 

Гръбнакът на ппт верига е изграден от редуване на една и съща 
структура - единият край на пептида завършва с аминна, а другият - с 
карбоксилна група. Встрани от тези вериги стърчат остатъците R. Отделните 

Основни 
химични групи 
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белтъци се различават по дължината на ппт вериги, както и по вида и 
подреждането им. 

Най-късите съдържат 70-80 амк остатъка, най-дългите - 700-800 амк 
остатъка. 

Ппт вериги имат някои особености - те са линейни, неразклонени, 
отворени, не образуват пръстени. Във воден разтвор амк отцепват Н от 
аминния си край и функционират като киселини или ОН от каробксилната 
група - и функционират като основи. В растителната клетка те играят ролята 
на буфери при поддържане на определено рН. 

В клетката амк освен в ппт вериги се срещат и свободно под формата 
на нискомолекулни съединения – хормони, антибиотици. 

Структура и свойства на белтъците 
Биологичните функции на белтъците се проявяват само при 

подходящо нагъване в пространството. В белтъчната молекула се различават 
няколко структурни равнища: 

Първична структура - определя се от броя, вида и подреждането на 
амк остатъци в пп верига на белтъка. Тя е генетично закодирана и определя 
физологичните свойства на организма. В природата белтъците не се  срещат 
в първичната си структура. Тя се определя от здрави ковалентни Н връзки и 
дисулфидни мостове. 

Вторична структура - в белтъците ппт вериги не са изправени - 
някои участъци са равномерно нагънати във вид на спирала  или зиг-заг 
(лист хартия). Вторичната структура се определя като локални нагъвания  на 
основния скелет на ппт верига с известна периодичност. В зависимост от 
типа на повтарящите се участъци, се различават алфа - спирала, вета лист, 
бета и гама завой, липса на порядък. 

Алфа спирала - получава се чрез свързване на пептидните групи през 
една чрез водородни връзки. Това води до огъване на полипептидната верига 
на мястото на алфа-въглеродния атом. Един пълен оборот на такава спирала 
включва 3.6 аминокиселинни остатъка, а ходът и е 0,54 nm. α-спиралата е 
възможно най-компактната форма на полипептидната верига. Обикновено 
природните α-спирали са дясно завити. α-спирали могат да се получат и при 
възникване на водородни мостове между всяка пептидна група и втората или 
четвъртата след нея, но се срещат сравнително рядко. 

β - лист - формира се, когато две сравнително опънати полипептидни 
вериги се намират близо една до друга и техните пептидни групи образуват 
междуверижни (вътрешноверижни) водородни мостове. Това е сравнително 
най-опънатата форма на полипептидна верига. Гръбнакът на полипептидната 
верига се извива зигзагообразно и наподобява хармоника, в чиито краища се 
намират a-въглеродните атоми. 

 β-структура се формира в рамките на една полипептидна верига, 
когато гръбнакът на веригата се извие в обратна посока при наличие на 
пролинова инверсия. За да формират β-лист няколко вериги те имат 
антипаралелен ход, т.е. ако в дадена посока едната започва с азотния си край, 
то съседната трябва да започне с въглеродния си край. Макар и рядко срещат 
и природни β-листи с паралелни вериги. 

Третична структура - включва пълното нагъване на ппт верига в 
пространството с всички възможни  близки и далечни взаимодействия. В ппт 
вериги понякога става редуване на двойноспирални участъци и такива с 
незаплетена структура. В резултат на това отдалечени амк остатъци от ппт 
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верига могат да се сближат в пространството и да си взаимодействат - 
възникват разнообразни химични вързки - нековалетни  и ковалетни -
дисулфидни, водородни, йонни, диполни и хидрофобни взаимодествия.  

При нагъването си R остатъците на амк с хидрофобни свойства се 
ориентират към вътрешността на молекулата, а тези с хидрофилни свойства 
се разполагат към повърхността. Така части от ппт верига се сближават, 
придобиват овална или лентовидна форма - превръщат се в глобули 
(глобулни белтъци). Повечето цитоплазмени белтъци са глобулни - те 
изпълняват каталитични, транспортни, защитни и структурни функции. 
Биологичната ценност на тези белтъци се изразява в това, че при 
сближаването на разнородни реактивни групи се образува активен център 
със специфични функции. Във вода тези белтъци са добре разтворими. 

При други типове белтъци става удължаване на молекулите под 
формата на фибрили - фибриларни белтъци. Те се характеризират с 
изключителна здравина и еластичност - изпълняват опорна функция. 

Третичната структура се определя още като конформация на белтъка. 
Четвъртична структура - създава се при събиране на повече от една 

ппт вериги, които се свързват с нековалентни връзки - белтъкът се разделя на 
отделни олигомерни единици.   

В четвъртичната структура може да се включи и небелтъчна съставка - 
метален йон, фосфорна, нуклеинова киселина, захар и др., която да придаде 
специфични свойства. - т.н. хемова група, която определя нови регулаторни 
свойства на белтъчната молекула. Хемовата група формира алостеричен 
център - за приемане на молекули, различни от субстрата. Напр. един ензим 
може да има няколко алостерични и един активен център. 

Не всички белтъци имат четвъртична структура, а само тези изградени от 
две и повече ппт вериги. 

Свойства на белтъците 
Специфичната структура е характерна за нормалните физиологични 

условия и се характеризира със стабилност. 
Изменението в нативната структура на белтъка без разкъсване на 

ковалентни връзки се нарича денатурация. Ролята на денатуриращи агенти 
могат да изпълняват висока температура, UW лъчи, силни киселини или основи. 
Те разрушават връзките и биологичните свойства на белтъците. 

Когато денатурацията е в начален стадий, тя е обратима. При премахване 
на денатуриращия фактор изходната пространствена структура спонтанно се 
възстановява - ренатурация.  

Белтъците са амфотерни електролити - проявяват киселинни и основни 
свойства. При добавяне на киселина СОО - групата приема протон и белтъкът се 
зарежда +, при добавяне на основа NH+

3 се превръща в NH2 и белтъкът се 
зарежда -. 

Белтъците са хидрофилни колоиди - във воден разтвор около тях се 
създава трайна обвивка от водни молекули, която пречи на утаяването им. Те 
лесно преминават от състояние зол в гел. 

С възрастта хидрофилността на белтъчните макромолекули намалява, 
започва тяхната денатурация, намалява разтворимостта им във вода и 
водопоглъщаща им способност. 

Видове белтъци: 
1. Според вида на съставящите ги единици биват два вида: прости белтъци 
(протеини) - съставени  само от амк; сложни белтъци (протеиди) - съставени от 
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белтък, свързан с липид (липопротеид); въглехидрат (гликопротеид); фосфорна 
киселина (фосфопротеид); с нуклеинова киселина (нуклеопротеид). 
2. Според степента на разтворимост белтъците биват: 
Фибриларни белтъци - неразтворими - почесто срещани в животните;   
Глобуларни белтъци - разтворими, характерни за растенията 

По отношение на разтворимостта си в различни разтворители 
глобуларните белтъци се делят на: албумини - разтворими във вода; глобулини - 
разтворими в разредени разтвори на неутрални соли; проламини . разтворими в 
горещ сприт; глутелини - разтворими в разредени основи или киселини. 

Повечето ензими са глобуларни, малка част - албумини. Като запасни 
хранителни вещества белтъците се отлагат под формата на проламини, 
глутелини и глобулини. В клетъчното ядро белтъците и нуклеиновите киселини 
образуват хистони – с много основни аминокиселини. В рибозомите се 
съдържат много нуклеопротеиди. 

Складиране на белтъци - протеинови (алейронови) зърна и кристали 
Алейроновите зърна са безцветни образувания с овална форма. Образуват 

се при зреене на семената, когато белтъчните молекули се дехидратират и 
клетъчното съдържимо се обезводни. В зърното на пшеницата те образуват 
непрекъснат алейронов слой под семенната обвивка. При покълване на семената 
се наблюдава обратния процес - с поглъщането на вода алейроновите зърна е 
превръщат във вакуоли. В пшеницата алейроновите зърна са два типа: прости и 
сложни. Простите зърна съдържат само белтъци и рядко сферично образувание - 
глобоиди от фитин. Сложните зърна съдържат три компонента - белтъчен 
матрикс, белтъчен кристал (кристалит) и овално телце (глобоид) от сол на 
органична киселина - фитин. Всяка молекула фитин съдържа 6 атома фосфор, 
следователно в сложните алейронови зърна се натрупва голямо количество азот 
и фосфор - два от най-дефицитните и най-необходими за минералното хранене 
на растенията елементи. 

Белтъчни кристали се натрупват в семена, корени, грудки и други 
растителни органи. Те се използват от растението като източник на енергия и 
хранителен резерв. 
 Ензими 
 Една от най-важните биологични функции на белтъците е 
каталитичната. Биологичните катализатори проявяват мощно каталитично 
действие. Благодарение на тях химичните реакции в клетката протичат с висока 
скорост и могат да бъдат регулирани, съгласувани и подредени съгласно 
нуждите на клетката. 

Структура - ензимите са белтъци с една или няколко ппт вериги 
(еднокомпонентни - протеини) или имат и небелтъчна част, която участва в 
образуваннето на активен център (двукомпонентни). Белтъчната част на 
двукомпонентните се нарича ферон (апоензим), а небелтъчната част - атон. 
Небелтъчната съставка може да бъде по-здраво свързана с белтъчната молекула 
(простетична група) или по-слабо свързана (коензим).   

Като простетични (хем) групи се явяват метални катийони или атоми - 
Fe, Zn, Mn, Co, Cu, фосфатни остатъци, малки органични съединения. 

Коензимите са основните преносители на йони и е- в клетката. Те 
пренасят главно Н+ (протони) и могат да се окисляват и редуцират 
последователно в  хода на реакциите.  Коензимите (около 30) се разглеждат като 
производни на витамините или нуклеотидите. Един коензим обикновено е 
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небелтъчна съставка на няколко ензима със сходна функция - кофактор 
(витамините). 

Един от най-известните и най-често участващи в анаболитните процеси 
конзими е коензим НАДФН (никотинамид - аденин - динуклеотид - фосфат). 
НАДФН е изграден от два нуклеотида - единият е АМФ (аденозинмонофосфат), 
а другият съдържа като азотна база витамин PP. Двата нуклеотида са свързани 
чрез фосфорните си краища: аденин-рибоза-Ф-Ф-рибоза-витамин РР. Неговият 
активен център може да приема и отдава е- - т.е. да се окислява и редуцира. 
НАДФН (в някои литературни източници представян още като НАДФН2) е 
редуцираната форма на НАДФ+. НАДФ+ се различава от НАД по наличието на 
допълнителна фосфатна група при 2' въглеродния атом на рибозния остатък 
свързан за адениновия остатък. Като част от електрон - транспортната верига  
НАДФ приема е- , избити от ФС ІІ в последната стъпка от веригата по време на 
светлинната фаза на фотосинтезата и се преобразува в НАДФН. Полученият 
НАДФН се използва като източник на протони в цикъла на Калвин. Този цикъл 
произвежда около 60% от нужния на клетките НАДФН. Коензим НАДФН 
участва в липидната и холестеролова синтеза, удължаването на веригите на 
мастните киселини, отговорен е и за създаването на свободни радикали в 
клетките на имунната система, които унищожават патогените. Ензимът 
изпълнява основна роля в биологичното оксиление - краен етап от 
разграждането на веществата в аеробните организми. 

Живата клетка съдържа голям брой ензими, всеки от които катализира 
една реакция или група от сходни реакции. Отделните ензими имат названия, 
отразяващи названието на субстрата или вида на реакцията с окончанието -аза 
(окисление - оксидаза; редукция - редуктаза).  

Видове ензими: 
- оксидоредуктази - катализират пренасянето на Н и процесите дишане, 

ферментации: дехидрогенази, оксидази, пероксидази, каталази, цитохромна 
система; 
         - трансферази - катализират пренасянето на цели атомни групировки - 
остатъци от фосфорна киселина, монозахариди, аминокиселини, аминни или 
метилни групи от едно съединение към друго; 

- хидролази - катализират разграждането на сложни органични вещества 
с присъединяване на вода – липази, амилази, малтази, протеази; 

- лиази - катализират нехидролитичното отцепване или присъединяване 
на някакви групи към субстрат - енолаза, декарбоксилаза, алдолаза; 

- изомерази - изомеризират различни органични съединения ; 
- лигази - съединяват две молекули с използване на АТФ. 
 

    Въглехидрати  
  Въглехидратите са съединения на въглерода с водата. Всички 

въглехидрати съдържат два типа функционални групи - хидроксилни и 
алдехидни (кето-групи), които определят свойствата им. 
Видове: 

1. Монозахариди - прости захари, чиито молекули са изградени от 3 - 7 С 
атома. Най-често срещаните в природата монозахариди са пентози (с 5 
въглеродни атома (С5) - рибоза, дезоксирибоза) и хексози (с С6 - глюкоза 
(гроздова захар) и фруктоза (плодова захар). При растенията и някои бактерии 
монозахаридите се синтезират в процеса фотосинтеза, а животните ги приемат с 
храната. Монозахаридите се използват от клетката като източник на енергия и 
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мономер за изграждане на по-големи молекули. Един от най-широко 
разпространените монозахариди е глюкозата. Тя е основен източник на гориво 
за клетките. В резултат на последователни окислителни реакции тя се разгражда 
до СО2 и Н2О и се отделя Е.  

Свободната алдехидна  (кето група) играе съществена роля в обмяната. 
Тази група взаимодейства с хидроксилната група на същата въглехидратна 
молекула, при което тя изменя конфигурацията си от линейна на пръстеновидна. 
Цикличните форми на монозахаридите играят много важна роля в метоболизма - 
участват в състава на нукл. киселини, полизахарадите и др. Богати на 
монозахариди са гроздето (глюкоза), крушите, моркова, ягодите (фруктоза).  
Свързвайки се с ковалентни връзки, монозахаридите образуват ди- и 
олигозахариди. 
2. Олиго - изградени от С10 остатъка. Най-разпространеният дизахарид е 
захарозата (тръстена захар) - в пъпеша, динята, малтоза - захарното цвекло и 
тръстиката. Под действие на ензима инвертаза захарозата се хидролизира до 
фруктоза и глюкоза. 
3. Полизахаридите се образуват чрез свързване на ОН групи на отделните 
монозахариди и отделяне на вода. Образуват се гигантски молекули, които са 
основен източник на Е . Те се съдържат във всички растителни части, но в най-
голямо количество се натрупват в подземните органи като резервна вещества. 
Много от тях изпълняват и опорна функция - целулоза. 
Според типа на монозахаридните остатъци биват хомополизахариди и 
хетерополизахариди.  
     - хомополизахариди - изградени от едни и същи захарни единици,  с линейни 
вериги. Към тази група се отнасят амилопектинът - главна съставка на повечето 
нишестета, инулин - водно разтворим полизахарид, характерен за 
представителите на сем. Сложноцветни, целулоза - главен структурен материал 
на клетъчните обвивки, лихенин - характерен за лишеите, и др.  
     - хетерополизахариди - образуват се от две или повече разнородни захарни 
единици, със силно разклонени полизахаридни вериги. Към тях се отнасят 
скорбяла, хемицелулоза, пектин, гуми, слузни вещества, агар-агар и алгиновата 
киселина, които се съдържат във водораслите. 
Хемицелулозата и пектинът изграждат клетъчната стена. 
Скорбяла (нишесте) - полизахарид, изграден от два полизахарида - амилоза и 
амилопектин, със различно съотношение в различните източници на нишесте 
(царевица, пшеница, ориз, картофи, ръж, овес). И двата полизахарида са 
полимери на глюкозата. Нишестето е бяло микрокристално вещество, 
неразтворимо в студена вода, без вкус и мирис. В гореща вода набъбва, 
образувайки колоиден разтвор. При реакция с йодов разтвор се оцветява в 
синьо, което се използва като индикатор за присъствието му. В стомашния тракт 
на човека и животните нишестето се разтваря, подлагайки се на хидролиза под 
въздействие на ензима амилаза и се превръща в глюкоза, която се усвоява от 
организма.  
Гуми - хетерополизахариди (главно галактоза), които стоят в основата на 
растителната смола, образуваща се в акации, виреещи в Африка и Югозападна 
Азия (арабска гума). Те представляват безцветно или жълтеникаво вещество, 
лесноразтворимо във вода. Използва се за производство на лепила, мастила, 
акварелни бои, апретури за тъкани, като емулгатор и др. 
Агар-агар и алгиновата киселина - смес на полизахаридите агароза и 
агаропектин, получен по пътя на екстракцията от червени (Filophora) и кафяви 
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водорасли (Gracilaria, Gelidium, Ceramium и др.), растящи в Бяло море и Тихия 
океан. Агар-aгар се явява растителен заместител на желатина. Във воден разтвор 
образува трайно желе. Използва се в лаборатории като хранителна среда за 
микроорганизми, в сладкарството и др. 
Слузни вещества - хетерополизахариди, подобни на растителни гуми. В 
растенията се образуват чрез трансформация на целулозата и нишестето. 
Съдържат се в много растения - семената на дюлята, лененото семе, черния 
синап, белия равнец, грудките от салеп, подбелът, цветът на слеза и др. Водните 
разтвори се използват в медицината като противовъзпалително, откашлящо и 
омекчаващо средство..Слузните вещества имат свойството да набъбват във вода 
и да образуват вискозни разтвори. Приети през устата, те са едно от най-добрите 
средства за активиране перисталтиката на червата при хроничен запек. Трябва 
да се знае обаче, че приети в малки дози могат да покажат и обратен ефект - 
като затягащо средство, поради свойството им да поглъщат течности. Слузните 
вещества на видовете от род Живовлек притежават антибактериално и 
антивирусно действие. Някои слузни вещества и гуми намират приложение и 
като добри емулгатори и свързващи средства във фармацевтичните технологии.  
Функция на въглехидратите: 
- източник на енергия - скорбяла. В резултат на обменните процеси клетките 
непрекъснато скорбялата.непрекъснато се хидролизира до  глюкоза.  
- опорна функция - целулоза - 20 - 40 % от клетъчната стена е изградена от 
целулоза. Целулозните влакна са изградени от около 10 000 монозахаридни 
остатъка, хидроксилните групи на които стърчат в различни посоки и се 
свързват помежду си с Н връзки. Така полизахаридните вериги се свързват 
помежду си образуват микронишки, които се събират в снопчета. Такава 
структура се отличава с голяма здравина. Благодарение на ОН групите си , 
целулозните стени пропускат водата, като същевременно придават опора и 
здравина на растителните части.Подобни на целулозата са пектинът, лигнините 
- т.н. баластни вещества. 
  Складиране на въглехидрати - скорбелени зърна           
   В растителните части полизахаридите се натрупват като включения се 
под формата на скорбелени (нишестени) зърна най-често в подземните органи. В 
резултат на фотосинтезата в семена, корени и плодове една част от 
синтезираната скорбяла се разгражда и използва за енергия, а друга се отлага 
като резервна в амилопластите (вид леукопласти). Формата и размерите на 
скорбелените зърна са различни за различните видове и се използват като 
диагностичен белег.  
 

    Липиди  
Липидите са органични съединения, неразтворими във вода, но добре 

разтворими в органични разтворители. Липиди синтезират всички живи 
организми, в т.ч. и растенията. Липидите стоят в основата на растителните 
восъци, мастноразтворимите витамини и др.  При разграждането си липидите 
отделят голямо количество енергия и вода.   

Видове липиди: 
1.Мазнини, восъци - образуват са от свързването на алкохол с  

киселина. 
Мазнините се получават при свързването на алкохола глицерол с три 

молекули мастни киселини. Всяко от тези киселини има дълга въглеводородна 
верига и е силна хидрофобна. Глицеролният остатък е хидрофилен. Свойствата 
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на мазнините (глицеридите) зависят от типа на влизащите в състава им мастни 
киселини. Те  могат да бъдат наситени - палмитинова, стеаринова, арахинова, 
капронова; или ненаситени (с една или повече двойни връзки) - олеинова, 
линолова, линоленова. Наситените мастни киселини са предимно 
животинските. В организма на животните и човека те отговарят за синтеза на 
тестостерона. Наситени мастни киселини има в кокосовото масло.  

Ненаситените мастни киселини (омега-3 и омега-6) се срещат в 
растения и по-рядко в животни. Те са с по-къси мастно киселинни остатъци и 
при стайна температура са течни. Богати на омега-3 мастни киселини са всички 
рибни продукти. Най-много омега-6 мастни киселини съдържат боровите 
връхчета, маслините, орехите, овеса, просото, пшеничните кълнове, маслените 
ядки на бадема, ореха, лешниците и олиото, извличано от тях. Синтезираните в  
растенията ненаситени мастни киселини изпълняват важна роля в организма на 
човека и животните  - участват в състава на тъканните хормони,  в строежа на 
клетъчните и ядрени мембрани. За това по подобие на незаменимите 
аминокиселини, съществуват и незаменими мастни киселини (есенциални).  

2.Восъци - изградени от алкохоли и мастни киселини с много дълги 
въглеводородни вериги, което ги прави абсолютно неразтворими във вода. 
Образуват плътен, непромокаем сло върху листата на зелето, плодовете на синя 
слива, трънка и др. 

3.Фосфолипиди - главна съставка на биологичните мембрани. Заедно с 
белтъците те изграждат периферната и вътреклетъчните мембрани, които 
благодарение на този си състав пропускат избирателно веществата. Те са ясно 
поляризирани на хидрофилна глава и хидрофобна опашка, които поставени във 
вода се разпологат по определен начин. Същото е и поведението  им  в клетката- 
там те се подреждат в два слоя с хидрофобните опашки навътре и с 
хидрофилните глави - навън. 

4.Каротиноиди - представляват пигменти, поглъщащи светлината. 
Разпространени в растенията и животните. В зелените растения те подпомагат 
работата на хлорофила, движенията на растителните части и др. Придават 
червения цвят на доматите и оранжевия при морковите. При хората един от 
продуктите на разграждането на каротиноидите - витамин А -  заема важна роля 
в процесите на усвояване на светлината от ретината на окото.  

5.Стероиди - това са липиди, съдържащи в молекулата си четири 
пръстена. Открити в растения и животни. Най-често изпълняват ролята на 
хормони. Основен стероид е холестеролът, участващ в състава на животинските 
клетъчни мембрани. От него се синтезират останалите стероиди. Аналог на 
холестерола в растителните клетки е фитостеролът, участващ в състава на 
растителната клетъчна мембрана. С особено значение за човека са 
фитоестрогените - фитостероиди, наподобяващи по действие женските полови 
хормони.  На фитостероли са богати масово употребяваните растителни масла. 
В малки количества ги има в зърнените храни, ядките и някои листни 
зеленчуци. Строежът им много наподобява този на холестерола. Стеролите 
понижават нивото на холестерола в кръвта, ако се приемат в големи количества. 

Складиране на липиди - мастни капки 
Растителният организъм рядко използва енергийния резерв на липидите 

- това обикновено става при покълване на семената. Под формата на включения 
в цитоплазмата се оформят мастни капки, съдържащи тлъсти масла. Тлъстите 
масла съдържат изброените по-горе триглицериди и имат свойството да оставят 
мазни петна за продължителен период от време, за разлика от етеричните, които 
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са летливи. В малки количества тлъсти масла се натрупват във всяка клетка, а в 
значителни - в семената. Богати на тлъсти масла са семената на слънчогледа, 
соята, фъстъка, ореха, лена и др.   

 
                         Нуклеинови  киселини (нк) 

Нуклеиновите киселини отговарят за синтезата на белтъците в клетката. 
Тази синтеза е генетично закодирана и се предава наследствено от поколение на 
поколение.  

Нуклеиновите киселини са линейни неразклонени полимери, с дължина, 
значително превишаваща тази на белтъците. Техните мономери се наричат 
нуклеотиди (някои от тях са небелтъчна част на ензимите). 

Нуклеотидите се сътоят от монозахарид (пентоза), азотна база и 
фосфорна киселина.  

В изграждането на нуклеотидите вземат участие два вида монозахарида - 
рибоза и дезоксирибоза.  

Азотните бази представляват циклични съединения, съдържащи няколко 
атома N и се делят на  големи и малки в зависимост от броя на пръстените.  

Големите (пуринови)  бази са аденин и гуанин, малките (пирамидинови) - 
тимин, урацил и цитозин.  

При формиране на двойноспиралната структура на ДНК, аденинът се 
сдвоява с тимин посредством две водородни връзки, а гуанинът с цитозин 
посредством три водородни връзки. При РНК молекулите тиминът е заменен от 
урацил, който също е способен да участва в две водородни връзки с аденин в 
рамките на двойноспирални участъци от дадена РНК молекула. 

Нуклеотидите се свързват две по две в полинуклеотидни вериги. 
Фосфатните и монозахаридни остатъци образуват захарнофосфатен скелет, а 
встрани остават да стърчат азотните бази. В единия край на веригата остава 
свободен фосфатен остатък, а в другия - свободна хидроксилна група. 
Написаната информация в НК може да се прочете правилно само ако четенето 
започне в правилната посока. 

ДНК 
Изградена е от две полинуклеотидни вериги, свързани с нековалетни 

връзки. В центъра на двойната спирала стоят азотните бази, свързани с 
водородни връзки - една голяма, свързана с една малка (правило на 
комплиментарността) - А+Т, Г+Ц. По този начин може да се създаде двойна 
спирала с голяма дължина, поддържана само от множество Н връзки, като двете 
вериги винаги ще са на еднакво разстояние една от друга.  

За да се намали обемът на големите молекули ДНК в клетката, те се 
свързват допълнително с белтъци, при което става допълнително нагъване. 

РНК 
Молекулите на РНК са дълги, неразклонени, едноверижни.  Изградени са 

от нуклеотиди, съдържащи монозахарида рибоза и азотна база У. Те също имат 
способността да се свързват с различни белтъци. Едноверижните молекули РНК 
могат да се огъват и на места да образуват двойни спирали (бримки) със себе си, 
като по този начин отдалечени участъци се сближават един с друг. Така се 
получава активен център, подобен на този на ензимите, който е причина РНК да 
проявява определена каталитична активност. РНК биват информационни, 
транспортни и рибозомни.  
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Макроергични съединения - АТФ и други 
Когато към фосфорния остатък на нуклеотидите се присъединят един или 

два остатъка от фосфорна киселина, се образуват ди- или трифосфати. 
Остатъците от фосфорна киселина се съединяват един с друг чрез богати на 
енергия макроергични вързки - означават се със знака  ~. При дифосфатите се 
образува една, а при трифосфатите - две макроергични вързки. АТФ се 
синтезира в клетката чрез различни метаболитни пътища - цикъл на Кребс, 
гликолиза, дихателни вериги и др. При хидролизата на АТФ се отделят 
приблизително  30 -38 КДж/мол.  

Биологичното значение на двете съединения - АТФ и АДФ се състои в 
това, че те акумулират светлинната енергия  - фотосинтетично фосфорилиране и 
енергията, освобождаваща се при окислително-редукционните процеси - 
субстратно и окислително фосфорилиране. Под влияние на съответните ензими 
фосфатните групи с макроергичните връзки от тези съединения могат да се 
пренасят върху други вещества. Затова АТФ се определя като «енергетичната 
монета» на живата клетка. 

Всяка една от базите може да образува макроергични съединения  и 
техни производни. Тези фосфатни макроергични съединения и техните 
производни са показани в таблицата: 

 
Вид нуклеотид Макроергично 

производно  
Съкращение 

Аденилова киселина  
(аденозинмонофосфат)  

Аденозиндифосфат 
Аденозинтрифосфат 

АМФ, АДФ, АТФ 

Гуанилова киселина 
(Гуанозинмонофосфат)  

Гуанозиндифосфат 
Гуанозинтрифосфат 

ГМФ, ГДФ, ГТФ 

Цитидилова киселина 
(Цитидинмонофосфат) 

Цитидиндифосфат 
Цитидинтрифосфат 

ЦМФ, ЦДФ, ЦТФ 

Уридилова киселина 
(Уридилмонофосфат) 

Уридиндифосфат 
Уридинтрифосфат 

УМФ, УДФ, УТФ 

Тимидилова киселина  
(Тимидинмонофосфат) 

Тимидиндифосфат 
Тимидинтрифосфат 

ТМФ, ТДФ, ТТФ 

 
Към групата на биологично важните макроергични съединения се 

отнасят още креатинфосфатът, фосфоенолпирогроздената киселина 
(фосфоенолпируват) и др. 

 
  Органични киселини  

Органичните киселини са главно мастни и ароматни карбонови и 
оксикарбонови киселини. В клетъчния сок се намират в свободно състояние или 
във вид на разтворими соли. Получават се като междинен продукт при обмяната 
на веществата и дишането. Придават кисел вкус на растителните части и не се 
предпочитат от животните. По-често срещани киселини са ябълчната, янтарната, 
фумаровата, глутаровата, малоновата, винената, лимоновата, бензоената и 
други. Растителните сокове, съдържащи тези киселини се употребяват в 
медицината главно като противотемпературно, витаминно и диетично средство. 
По - важните органични киселини са: оксалова киселина - отпадъчен продукт от 
цикъла на Кребс - образува соли в листата на киселичето, козята брада, 
киселеца, спанака, при узряването на чушки, домати и тикви се разгражда; 
ябълчна киселина - намира се в зелените плодове на сливата, домата и листата на 
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тютюна; винена киселина - среща се в гроздето, черницата, доматите; лимонена 
киселина - в цитрусите, праскови, ягоди. От разновидност на тютюна (махорка) 
се добива в индустриални количества. Някои плесени (Aspergillus) също я 
образуват в голямо количество; янтърна киселина - в касиса, ягодите, френското 
грозде; бензоена киселина - в бор, червена боровинка; млечна киселина - сок от 
малини; мравчена киселина - в копривата; оцетна киселина - във всички 
презрели плодове, в които след алкохолната настъпва оцетно-кисела 
ферментация. 

  Витамини  
Витамините се появяват едва през 1912 г., след като американския 

биохимик от полски произход Казимир Функ изолира от оризовите люспи 
съдържащо аминна група вещество (витамин В1),  което лекува болеста “бери-
бери” и го нарича „витамин“. Днес са известни около 30 витамина. Те влияят 
(пряко или като активни съставки на ензими, нуклеотиди) на растежа и 
обмяната на веществата. Съдържат се предимно в растенията. Някои 
витамини се синтезират от чревните бактерии. В организмите се образуват от 
провитамини (каротини). Биват мастноразтворими (А, D, Е, К) и 
водноразтворими (С и група В). За усвояването на мастноразтворимите 
витамини, което става по - бавно, в храната трябва да има мазнини. Недостигът 
или липсата им води до болестни състояния - хиповитаминозни и авитаминози, 
прекомерният прием (главно на А и D) - до хипервитаминози. Много витамини, 
използвани като лекарства, се получават чрез химичен и микробиологичен 
синтез.  
Витамин А (ретинол) - витамин на растежа. В организма витаминът се получава 
при разграждането на пигмента каротин (провитамин А). Най-богати на каротин 
са зелените и оранжево оцветени части на растенията и плодовете.  
Витамин В1 (тиамин) - водоразтворим, участва в обмяната на въглехидратите, 
белтъците и мазнините. Най-богати на този витамин са пшеничените зародиши, 
оризовите трици, овесената каша, зеленият грах, зърната от елда, фъстъците и 
др. 
Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) = витамин G  - водоразтворим, участва 
в клетъчните окислително-редукционни процеси. Намира се в гъби, зеленчуци, 
грах, елда. 
Витамин В3  (никотинамид, ниацин) = витамин PP - водоразтворим, участва в 
клетъчните окислително-редукционни процеси. Богати на витамин В3 са 
орехите, бобовите растения, картофите, зърнените продукти. 
Витамин В4  (холин) - важен компонент на фосфолипидите, изграждащи 
клетъчните мембрани 
Витамин В5 (пантотенова киселина) - водоразтворим, съставка на клетъчните 
ензими, участва в състава на Коензим А.  
Витамин В6 (пиридоксин, адермин) - водоразтворим, участва в обмяната на 
аминокиселините и мазнините. В растенията се срещат в по-малки количества. 
Източник на витамин В6 са бирената мая, пшеницата, ечемикът, просото, 
царевицата, фасулът и най-много бананите.   
Витамин В9 (фолиева киселина, фолацин) = витамин М - водоразтворим. 
Източници на фолиева киселина са салатата, спанакът, зелето, картофите, 
доматите, бобът, зеленият фасул, магданозът, пшеницата, ръжта, бирената мая и 
др. Тя участва в белтъчната и мастна обмяна, стимулира и регулира 
кръвообразуването и растежа.  
Витамин В10, В 11 - съдържат се в ориза, орехите картофите, някои зеленчуци.  
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Витамин В 13 (оротова киселина) - се среща в зародишите на много семена, във 
филизите на някои растения, в бадемите и в други ядки. 
Витамин В 17  (амигдалин) - намира се в горчивите ядки на бадема, кайсията или 
ябълката. Други добри източници са покълнали семена, люцерна, покълнали 
бобови, просо и леща. С противораково действие. 
Инозит (витамин от групата В) - среща се в растителните продукти във вид на 
фитинова киселина и нейната калциева сол - фитин. Съдържа се в зеления грах, 
зеления боб, динята, прасковите, зелето, лука, крушите, доматите, морковите. 
Холин (витамин от групата В) - намира се в зародишите на пшеничените 
зърна, овеса, ечемика, соята. Той участвува в мастната и холестериновата 
обмяна, регулира отлагането на тези вещества в тъканите. 
Витамин С (аскорбинова киселина) - водоразтворим, участва в клетъчните 
окислително-редукционни процеси и обезвреждането на токсични вещества в 
организма.  Съдържа се в шипките, ягодите, прасковите, лимоните, касиса 
(френското грозде), цариградското грозде и други плодове. От зеленчуците, 
богати с витамин С, са зеленият и червеният лук, чушките, хрянът, магданозът, 
копърът, спанакът, доматите. 
 Витамин D (калциферол) - в зеленчуците се съдържа под формата на 
провитамин D, който под действието на ултравиолетовите лъчи се превръща във 
витамин D в кожата. В най-големи количества се среща в гъбите. Взема участие 
в образуването на растежа на костите, зъбите, регулира използването на калция 
и фосфора (противорахитично действие). 
Витамин Е (токоферол) - мастноразтворим, участвува в обмяната на 
въглехидратите, белтъците и мазнините, подобрява всмукването и усвояването 
на витамин А. При недостиг причинява стерилитет при животните и отхвърляне 
на плода (аборт). В най-големи количества се съдържа в зеления боб, зеления 
грах, салатата, овеса, пшеницата, царевицата. Среща се в голямо количество в 
растителните масла - соево, царевично, слънчогледово, памучно. 
Витамин F -  представлява смес от ненаситени мастни киселини - линолова, 
линоленова, арахидонова, които се съдържат в растителните масла 
(слънчогледово, царевично, орехово, соево, маслиново, ленено и др.) 
Витамин К (филохинон) - съдържа се в шипките, доматите, зеления грах, 
морковите, магданоза, боба, ягодите. Известни са няколко вещества, обозначени 
като витамин К. Едно от тях, витамин К1, се образува в зелените части на 
растенията и хлоропластите - и е остатък от хлорохилната молекула,  друго - 
витамин К2, се образува в бактериите, обитаващи дебелото черво на човека.  
Витамин H (биотин) - съдържа се в граха, соята, боба, цветното зеле, лука, 
гъбите, пшеницата и в много други растения. Важен фактор за расдтежните 
процеси, особено на дрожди и микроорганизми.Влиза в съствана на ензимите, 
катализиращи карбоксилирането на мастните киселини. 
Витамин P (рутин) - съдържа се в зеленчуците, ягодите, цитрусовите плодове, 
чая. 
Витамин  PP (ниацинамид) - намира в много тревисти растения, бобови 
култури, плодове, зеленчуци. Частично се синтезира в организма от 
аминокиселината триптофан. 
Витамин  U - съдържа се в зелето и някои други зеленчуци 
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Модул 3. Микроструктура на растителна клетка 
 

Типове организация на клетките  
 Усъвършенстването на съвременните методи на микроскопско 
наблюдение позволиха установяването на два типа клетъчна организация: 
Прокариотен - с такъв тип устройство са най-примитивните организми - 
бактерии и синьо - зелени водорасли. Те имат малки размери - 0,5 - 3 мкм, без 
оформено ядро, мембранни органели. Ядреният материал е събран в 
пръстеновидна молекула ДНК без основни белтъци - хистони. 
Компартментализацията (оформянето на отделни участъци) е слабо изразена. 
Еукариотен - такъв тип организация притежават всички останали едноклетъчни 
и многоклетъчни организми. Животинските клетки са с размери от 10 -30  мкм, а 
растителните - 10 -100 мкм. 

Специфични за растителната клетка са пластидите, централно 
разположена вакуола и полизахаридна клетъчна стена. Клетъчното съдържимо 
(протопласт) представлява разнородна желеподобна маса, обвита с плазмена 
мембрана и съдържаща  два основни компонента - цитоплазма и ядро.  

Като многоклетъчни организми, растенията са изградени от множество 
клетки, изпълняващи различни функции. Независимо от това, всички те 
съдържат ядрен материал, цитоплазма и мембранни системи, които не само 
отделят клетката от околната среда, но и създават вътре в нея участъци, 
изпълняващи специфични функции. Тези мембранни (и немембранни) системи 
се наричат клетъчни органели.  

Главна част на протопласта е цитоплазмата. Тя представлява хетерогенна 
система, съдържаща мембрани и гранули. Някои автори я оприличават като 
лепкав, желатиноподобен бульон, изпълнен с фиде.  

В цитоплазмата са разположени цитоплазмени органели: 
1. Едномембранни органели (ендоплазмена мрежа (ЕПМ), комплекс на Голджи 
(КГ), лизозоми, пероксизоми, гликозоми, сферозоми и вакуоли)  
2. Двумембранни органели (митохондрии, пластиди) 
2.1. Временно мембранен клетъчен органел - ядро 
3. Немембранни органели (рибозоми, микротръбички, включения) 

В зависимост от специфичните функции, които клетките на растенията и 
животните изпълняват, в тях се различават някои особености. Само за 
растителните клетки са характерни целулозната клетъчна стена, вакуолата и 
пластидите. 

  Клетъчна стена 
Клетъчната стена е характерна за растителните клетки. Определя 

формата на клетката и текстурата на растителните тъкани, защитава 
протопласта от обезводняване, взема активно участие в поглъщането и 
придвижването на веществата, транспирацията и екскрецията. 
Физични свойства - твърда, прозрачна, безцветна, лесно пропуска водата. 
Химичен състав - изградена от полизахаридите целулоза, хемицелулоза, пектин. 
Целулозата е  полизахрид, неразтворим във вода и органични разтворители, 
издържа до 2000С. При хидролиза на целулозата се получава глюкоза. 
Хемицелулозата е  по-лесно смилаема от целулозата. Пектинът се намира в 
плодовете, като по-големи количества се откриват в ябълките, дюлите, 
цитрусовите плодове. С половин килограм плодове обаче може да се приеме 
само около 0.5 грама пектин. 
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Структура - клетъчната обвивка има фибриларно устройство. Изградена е от 
целулозни нишки (фибрили), потопени в матрикс от хемицелулоза и пектин. 
Целулозните фибрили са от различен порядък - елементарни фибрили, 
микрофибрили, макрофибрили. Пространството между тях е изпълнено с 
лигнин, минерални и дъбилни вещества.  

При всяко клетъчно делене дъщерните клетки си изгражда нови клетъчни 
обвивки. Между двете дъщерни клетки интензивно се придвижват диктиозоми 
от комплекса на Голджи, които чрез сливане на пектиновите си обвивки 
образуват обща клетъчна пластинка (средна ламела). Тя нараства центробежно 
към страничните стени на майчината клетка, а около нея всяка от дъщерните 
клетки си изгражда  собствена клетъчна обвивка. Получената по този начин 
клетъчна стена е първична. В нея целулозните микрофибрили са разположени 
хаотично, което позволява образуването на канали, осигуряващи свободна 
дифузия на йони и молекули. В последствие между целулозните фибрили се 
отлагат лигнин и други вещества - суберин, корк, тя задебелява и придобива 
вторично устройство. Такава клетъчна стена е непропусклива за вода и йони. 
  Апопласт, симпласт 
 Целулозните обвивки на всички клетки са съединени помежду си и 
образуват непрекъсната система, която се свързва със ксилема и се нарича 
апопласт. Апопластната система е характерна само за клетките с първична 
клетъчна стена. В апопласта се включват извънклетъчните свободни 
пространства, по които водата и разтворените вещества се придвижват чрез 
дифузия и масов поток. Апопластът образува външната междуклетъчна 
транспортна мрежа. 
 Симпластът включва единна система от свързаните чрез плазмодезми 
цитоплазми на всички клетки.  Симпластната система е живата арматура на 
растенията, чрез нея става съгласуването на функциите и вътрешния 
междуклетъчен транспорт. 

Повърхностна клетъчна  мембрана (плазмалема) 
Под клетъчната стена се разполага клетъчната (цитоплазмена) 

мембрана (плазмалема). Тя е много тънка (7-10 нм) и  е изградена от липиди, 
белтъци и въглехидрати, разпределени в три слоя - “трислоен модел” на 
клетъчна мембрана. 

Липидите съставляват около 40 % от плазмалемата. Те се състоят от 
хидрофилна “глава” и хидрофобна “опашка” с два остатъка на мастни киселини. 
Към граничните повърхности (цитоплазма и клетъчна стена), те са обърнати с 
хидрофилните си части, като образуват двоен фосфолипиден слой. Липидният 
слой отделя клетката от околната среда. Основните видове липиди, участващи в 
състава на клетъчните мембрани са: фосфолипиди, гликолипиди, сфинголипиди 
и стероли. В плазмалемата на животните най-застъпеният липид е холестеролът, 
при растенията се замества от фитостерол. 

Мастните киселини, изграждащи мембранните липиди, могат да бъдат 
наситени или ненаситени, като съотношението им се изменя. За предпазване на 
клетката от студ, мембраната ѝ се обогатява на наситени мастни киселини и 
става по-плътна и непропусклива, докато богатата на ненаситинени мастни 
киселини мембрана е по-рехава. 
Белтъците съставляват до 60% от плазмалемата. Изпълняват разнородни 
функции - структурни, рецепторни (медиаторни и транспортни) и ензимни. 
Мембранните белтъци се делят на периферни и интегрални (трансмембранни). 
Периферните белтъци се свързват с нея посредством мастни киселини или 
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интегрални белтъци. Те образуват по повърхността на мембраната различни 
видове рецептори и антитела, които могат да се свързват избирателно със 
специфични за тях вещества. Интегралните белтъци играят структурна роля за 
здравината на мембраната, или образуват различни транспортни единици в нея: 
йонни канали, водни пори, белтъци-преносители при активния транспорт и др. 
Например за йоните на K, Na и Cl съществуват специални йонни канали. 
Различават се 4 вида интегрални белтъци: трансмембранни, които проникват 
през цялата мембрана; полуинтегрални - преминават само през външния или 
през вътрешния слой; и тунелни - преминават през цялата мембрана, между тях 
има пори с регулируем отвор. 

Белтъците преминават през мембраната, могат да се плъзгат по 
повърхността ѝ, да се извъртат в нея и да променят ориентацията на външните и 
вътрешните си части, което е особено важно при активния транспорт. Някои от 
тях имат каталитични функции, играят ролята на ензими 
(аденозинтрифосфатази). Способността на дадени белтъци да се свързват 
специфично със строго определени вещества определя избирателната 
пропускливост на мембраните, както и рецепторните ѝ функции. 

Типично мембранните въглехидрати съставят по-малко от 1% от 
плазмалемата. Те са свързани с някои от белтъците и образуват 
гликопротеинови комплекси или с липидите (гликолипиди). Въглехидратите, 
натрупани по външната повърхност на плазмалемата, образуват слизеста 
структура наречена гликокаликс. Средната дебелина на този слой е 3-4 нм. 
Гликокаликсът се секретира от клетката и е слабо свързан с клетъчната 
мембрана. 

Освен изброените по-горе каталитична и рецепторна функции, 
клетъчната мембрана изпълнява още две жизнено важни за клетката функции - 
бариерна и транспортна. Чрез нея се осъществява избирателният транспорт на 
съединения и йони във и извън клетката. Тя притежава свойството избирателна 
пропускливост, чрез което пропуска в различни количества едни или други 
вещества в зависимост от физиологичното състояние на клетката. По такъв 
начин се доставят хранителни вещества, отделят секрети, пропускат определени 
йони, поддържа се постоянен йонен градиент и определено рН. Частиците, 
неспособни да преминат двойнолипидния слой, но необходими на клетката, се 
пренасят чрез белтъците - преносители, протеинови канали или ендоцитоза. 
Това обикновено се осъществява чрез пасивен транспорт - през белтъчните 
канали, без разход на енергия, по пътя на дифузията или осмозата. Чрез дифузия 
клетъчната мембрана пропуска молекулите на глюкозата, аминокиселини, 
мастни киселини, глицерол, йони и др. Активният транспорт се осъществява 
чрез специални протеини - рецептори, против градиента на концентрация, и чрез 
разход на енергия. 
 Пътища за перминаване на вещества през клетъчната мембрана - 
активен и пасивен транспорт, осмоза. Дифузия, йонни помпи. Поемане на 
частици и капки, секреция - ендоцитоза, пиноцитоза. 

Водата лесно преминава през мембраната и заедно с нея в клетката 
навлизат разтворими във вода вещества. Разтворените във вода вещества могат 
да преминават през клетъчната мембрана, ако концентрацията на техните 
молекули или йони от двете ú страни е различна (т.е. съществува 
концентрационен градиент) и ако мембраната ги пропуска. Тогава веществата 
преминават от от среда с по-висока концентрация към среда с по-ниска - 
процесът се определя като дифузия. Дифузията е статично явление - за 
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протичането му не се изисква Е - просто молекулите на разтвореното вещество 
се разпространяват спонтанно от места с по-висока концентрация към места с 
по-ниска (по посока на градиента -  пасивен транспорт) .  

Пасивният транспорт се извършва в две посоки - пасивно се вкарват 
вещества в клетката и се изхвърлят вещества от нея.. Това се осъществява чрез 
чрез  хидрофилни белтъчни канали, пронизващи двойния фосфолипиден слой 
или  чрез  белтък – преносители, разположени по мембраната.  

През белтъчните канали в клетката навлизат малки катиони -  Na, K,Cl, 
които двойният фосфолипиден слой не пропуска. Те постъпват пасивно в 
клетката, а техният излишък се отделя активно.  

През фосфолипидния слой лесно преминават неполярните молекули на 
водата, О, N чрез пасивна дифузия..  

Чрез белтък-преносители преминават глюкозата и някои малки молекули. 
Частен случай на пасивния транспорт е осмозата - спонтанното 

преминаване на водата през полупропусклива мембрана. Осмозата е основен 
механизъми за постъпване на вода в клетките. Движението е пасивно (пасивен 
транспорт). Силата, която движи водните молекули и предизвиква осмозата, се 
нарича осмотично налягане. Такова налягане има всеки разтвор и то е 
пропорционално на концентрацията на веществата в него.  
Активен транпорт - пренос на вещества срещу градиента - от места с по-ниска 
към места с по-висока концентрация. За този вид транспорт е необходима Е. 
Активният транспорт се извършва в две посоки - навътре и навън от клетката. 
Чрез активен транспорт в клетката се внасят К + йони, а изнасят активно Na+ и  
Ca 2+.   

Естествено начинът на транспортиране на йони зависи от концентрацията 
им в клетката и в околната среда - при промяна съотношението им  се изменя и 
вида на транспорта. Напр. К + при концентрация 1 мМ се намират в равновесно 
състояние - поглъщането е равно на отделянето.  При по-ниска концентрация К 
йони се поглъщат активно,  при по-висока - се отделят активно. Процесът на 
активен пренос важи в голяма степен и за другите йони, както и за по-големи 
полярни молекули - аминокиселини, глюкоза, лактоза.  

Активният транспорт се осъществява чрез белтък - преносители, които  
свързват и прехвърлят през мембраната йони и молекули, като изразходват  Е. 
Белтък - преносителите (ензими пермеази) в клетъчната мембрана се наричат 
“йонни помпи” и работят по механизма “ключ- ключалка”. 

- Na - K - помпа (натриево - калиева помпа) - функционира за сметка на 
ензима Na АТФаза, активният център на която е насочен навътре към 
цитоплазмата и съдържа група, способна да се свързва избирателно с Na и К.  
Взаимодействайки с АТФ от цитоплазмата, ензимът я хидролизира до АДФ + Ф, 
а освободената химична Е се превръща в кинетична - тя задвижва ензимната 
молекула така, че активният ú център да се обърне навън и да освободи Na йон в 
междуклетъчното пространство, след което поради неустойчивото си състояние 
белтъчната молекула се връща в изходно положение. Na винаги се стреми да 
излезе от клетката, а К - да влезе. За 1 сек. тя извършва около 100 цикъла. В 
рамките на 1 цикъл от клетка се изхвърлят чрез активен транспорт 3 Na+ и се 
внасят чрез активен транспорт 2К+.  

Чрез Na-K и Н помпа става съгласуването и активното поглъщане на 
аминокиселини, монозахариди  и др.  

В халофитните видове активността е 3 - 5  пъти по-голяма, поради 
високата концентрация на NaCl в почвата. 
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- Н помпа (водородна (протонна) помпа) - с механизъм, подобен на 
описания по-горе. Разполага се в мембраните на хлоропластите и 
митохондриите, където окислително - редукционните процеси са активни и 
образуваното голямо количество Н+ ще промени рН на средата - вредно 
влияние.  

Cl помпа (хлорна помпа) - пренася активно хлор от междуклетъчната 
среда в клетката - балансът между двата йона се определя от Na - Ca помпа 
(натриево - калциева помпа). 
 Активният транспорт освен чрез разграждане на АТФ (първичен 
транспорт) бива и вторичен - при него  не се използав директно Е от АТФ, а се 
създава разлика в електрохимичния градиент чрез пренасяне на йони от двете 
страни на мембраната. Бива антипорт, симпорт. 
 При антипорта два вида йони се прекарват през мембраната в 
противоположни посоки чрез един преносител.(единият по посока на градиента 
(той създава Е, която се използва за движение на  другия йон срещу градиента) 
Напр. Na - Ca помпа - 3 Na влизат, 1 Ca излиза. - този вид транспорт се 
задейства периодически. 
Симпорт – транспорт на две вещества в едно направление чрез една молекула - 
преносител 

Пъглъщане на частици и капки. Ендоцитоза и екзоцитоза. 
Големите белтъчни молекули, твърди и течни частици се транспортират 

активно заедно със средата, в която се съдържат. Според посоката и 
спецификата на веществата, които се пренасят, поглъщането на частици бива 
екзоцитоза и ендоцитоза. 
Екзоцитоза – клетъчен процес, при който вътреклетъчни мехурчета (везикули) 
се сливат с цитоплазмената мембрана и освобождават (секретират) съдържимото 
си в екстрацелуларните пространства. На екзоцитоза се подлагат продукти, 
синтезирани в клетката и изпълняващи специфични функции. Много от тези 
продукти са белтъци, преминали строг контрол в ЕПМ и Апарат на Голджи, 
където се сортират и акумулират в екзоцитозни мехурчета. Механизмите на 
екзоцитозата са изяснени едва през 1990 г. За протичането на процеса се изисква 
Е, получавана при разграждането на АТФ. Екзоцитозата може да бъде 
конститутивна (постоянна) и инициирана (регулирана от сигнал от външната 
среда). 
 Чрез екзоцитоза от клетките се отделят ензими, фитохормони, растежни 
стимулатори. Пусков стимул - увеличаване количеството на Са йони. 
Ендоцитоза - способност на еукариотните клетки да интернализират 
(поглъщат) течности, големи и малки молекули, други клетки. При този процес 
клетъчната мебрана се вгъва навътре и формира джоб (инвагинация), в който 
попада материалът, предстоящ да бъде внесен в клетката. Постепенно джобът 
потъва навътре в мембраната, затваря се в горната си част като образува 
мембранно обособено мехурче с даденото вещество. 
Съществуват два основни типа ендоцитоза, които се различават по големината 
на мехурчетата и клетъчния механизъм, по който се осъществува процесът: 

- пиноцитоза - поглъщане на  течности  
- фагоцитоза - поглъщане на големи частици от клетките, получени 

от разрушаване на клетъчната маса. Извършва се от 
специализирани фагоцитиращи клетки. 

Пиноцитоза - започва с малки, подобни на дупчици вгъвания по клетъчната 
мембрана. Чрез пиноцитоза се внасят специфични молекули, намиращи се в 
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малки концентрации в извънклетъчното пространство - фитохормони, антитела, 
желязо, витамини, фитостероли. 
Стимулира се от полярни молекули, йони на метали, аминокиселини, белтъци, 
нуклеотиди. В една клетка могат да функционират едновременно 4 500 
инвагинации.  
Фагоцитоза - започва с образуването на пипаловидни израстъци по плазмената 
мембрана, които заобикалят частиците, подлежащи на фагоцитоза. Когато 
частицата се заобиколи напълно, се образува мехурче - фагозома, което се 
трансформира в лизозома с присъединяване на хидролитични ензими. Те 
разграждат попадналите частици до много малки молекули, които се 
транспортират до цитозола, където се използват от клетката. При човека 
специализирани към фагоцитоза са белите кравни клетки (макрофаги), при 
растенията – лизозомите смилат ненужни, увредени или стари клетъчни 
структури, а в много случаи и собствени клетки - автолиза. 
 

Цитоплазма  
Цитоплазмата  е основна съставна част на протопласта. Представлява 

полутечна маса със слизеста консистенция. В младите клетки изпълва цялото 
вътрешно пространство, а в зрелите се разполага на тънък слой край вътрешната 
стена на клетъчната обвивка. Тя е безцветна, малко по-тежка от водата, не се 
смесва и не се разтваря в нея. Притежава вискозитет и  еластичност, характерна 
за полутечните вещества, може да се изтегля на нишки, без да се разкъсва.  
Структура - при максимално увеличение на електронния микроскоп е 
установено, че цитоплазмата е хетерогенна система,  изградена от мрежа от 
субмикроскопични мембрани, пръснати сред основно прозрачно вещество 
(матрикс, хиалоплазма, цитозол). В нея са пръснати дребнозърнести структури 
- гранули (често временни образувания). Някои автори  оприличават като 
лепкав, желатиноподобен бульон, изпълнен с фиде. Цитоплазмените мембрани 
са с характерен трислоен строеж. Нееднородността на цитоплазмата е причина в 
нея да се различават следните части: плазмалема (слой цитоплазма, прилепващ 
плътно към клетъчната обвивка), тонопласт (слой цитоплазма, ограничаващ 
вакуолите), мезоплазма (основната част от цитоплазмата със зърнеста 
структура). Хиалоплазмата навлиза в клетъчната обвивка чрез тънки нишки - 
плазмодезми. Така протопластите на две съседни клетки се съобщават един със 
друг. 
Химичен състав на цитоплазмата - съдържа 85-90 % вода и 10 -15 % сухо 
вещество. Сухото вещество включва органични и неорганични вещества - 
белтъци (60 %; прости - протеини; сложни - протеиди); липиди (20% - мазнини и 
мастоподобни вещества - липоиди); въглехидрати; нуклеинови киселини (10 % - 
РНК); органични киселини (янтърна, ябълчна, лимонена и др.); минерални 
вещества - 5 % (йони на калций, калий, желязо, сулфатни и фосфатни йони и 
др.); биокатализатори (ензими, витамини, хормони). 
Физиологични свойства на цитоплазмата : 
-  избирателна пропускливост - благодарение на мембранния си строеж и в 
зависимост от физиологичното състояние на клетката при контакт с разтвор на 
други вещества, тя контролира постъпването и придвижването на  веществата. 
-   движение - в течно състояние извършва три вида движение: кръгово 
(характерно за водните растения); струистично (характерно за сухоземните 
растения, където цитоплазмата е принудена да заобикаля вакуолите); фонтанно 
(характерно за кореновите власинки, където осмотичното налягане е голямо). 
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 -  съществува  в две състояния - зол и гел. Те се контролират от ендогенни 
фактори. От най-голямо значение е ph на средата и концентрацията на К+ и Са2+ 
йони. При увеличаване на калциевите йони цитоплазмата преминава от зол 
(частиците на разтворените вещества са равномерно разпределени в целия обем 
на дисперсната колоидна система)  в гел (дисперсната фаза е неравномерно 
разпределена и оформя участъци с определени очертания). 

Независимо от различията в организацията и функцията на всички тези 
органели, в основата на тяхното устройство лежат едни и същи 
субмикроскопични структури - мембрани, гранули и фибрили. Мембраните са 
изградени от двоен фосфолипиден слой, в периферията на който са разположени 
белтъци. Понякога те потъват и пресичат  фосфолипидния слой - тунелни 
белтъци. Този т. н. трислоен модел е характерен за всички мембранни 
структури, изграждащи клетката. Предполага се, че по тяхната повърхност са 
съсредоточени ферментни системи, които обуславят високата им физиологична 
активност. Гранулите са дребни, закръглени зрънца, фибрилите представляват 
нишки с неопределена дължина. Изградени са от високополимерни вещества - 
белтъци и нуклеинови киселини.  

Едномембранните органели са разграничени от цитозола с една 
елементарна мембрана с трислоен строеж.  

Ендоплазмена мрежа (ЕПМ) - система от субмикроскопични канали, 
цистерни и торбички с мембранен строеж, които свързват ядрената мембрана с 
клетъчната мембрана и представлява “транспортната система” на клетката. Бива 
два типа - зърнеста (с рибозоми) и гладка (без рибозоми). В зърнестата ЕПМ се 
синтезират белтъци, които се използват от клетката или се изнасят навън. В 
гладката ЕПМ се синтезират липиди. 

Комплекс на Голджи (КГ) - състои се от сплеснати цистерни, събрани 
по 4-7 в пачка (диктиозома) и мехурчета с различна големина, откъсващи се от 
краищата им. Тези секреторни мехурчета внасят и изнасят вещества и 
съединения във и от клетката. КГ има секреторна функция - в него се 
кондензират, сегрегират и пакетират различни вещества. При растенията тук 
се синтезират хормони, ензими, нектар, смоли, парлив секрет, прашец и други 
вещества, които не са пряко необходими, но подпомагат жизнените процеси в 
клетката. 
В КГ се образуват лизозомите - едномембранни структури, съдържащи 
хидролитични ензими и участващи в разграждането на макромолекулите на 
нуклеиновите киселини, полизахаридите и мазнините. В лизозомите се 
разграждат резервните и непотребни вещества, остарели клетъчни органоиди 
(автолиза), попадналите чрез ендоцитоза чужди частици, бактерии.  

Пероксизомите са кръгли едномембранни органели. В тях се разгражда 
вредния за клетката водороден пероксид (Н2О2). Разположени са в мезофила на 
листата, близо до хоропластите.  

Глиоксизоми - намират се в мастните клетки и клетките на покълващите 
семена. Съдържат ензими за гликолитичното разпадане на захарите. 

Сферозоми - срещат се в растителните клетки. Съдържат мазнини и 
ензима липаза. 

Вакуоли - големи мембранни мехурчета, изпълнени с течно съдържимо. 
Образуват се от ЕПМ и КГ. В растителните клетки съставляват до 80% от 
клетъчното съдържимо. Изпълнени са с клетъчен сок, съставен от H20, 
минерални соли, ензими, захари, органични киселини и др. В тях се натрупват 
различни вещества, получени в резултат на обмяната на клетката (включения), 
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които изпълняват важни за растителния организъм функции и чиито състав ще 
бъде разгледан по-подробно.   

Двумембранните  органели са ограничени от цитозола чрез две 
трислойни мембрани. Това са най-сложно устроените органели. 

Митохондрии - двумембранни овални телца, изпълняващи ролята на 
енергийно депо в клетката. Изградени са от белтъци, липиди, РНК и ДНК. 
Между двете мембрани се намира перимитохондриално пространство. 
Вътрешността е изпълнена с течност - матрикс. Вътрешната мембрана е силно 
нагъната и образува гребени - кристи. Върху тях се разполагат образувания с 
гъбовидна форма - оксизоми. В митохондриите се синтезира аденозинтрифосфат 
(АТФ) - макроергично съединение, в което се съхранява енергията, получена от 
метаболитното окисление на веществата в клетката. Процесът се нарича 
окислително фосфолириране.  

Пластиди  
Хлоропласти - характерни за висшите растения, но се срещат и при 

низшите. Съдържат зеления пигмент хлорофил  и се намират във всички зелени 
части на растенията - листа, стъбла  др. На тъмно растителните части губят 
зеления си цвят - наричат се етиолирани. Хлоропластите представляват малки 
овални телца с размери 3-7μм. Понякога формата им може да е звездовидна или 
лентовидна. Вътрешното пространство е обградено от две мембрани и 
изпълнено с водниста течност - строма (матрикс). В стромата има и трета 
мембрана (тилакоидна), която образува хоризонтални гънки - тилакоиди. Върху 
тях са разположени малки сплеснати  мехурчета във вид на стълбче от монети 
(грани). В тилакоидите и граните е намира хлорофилът и ензимите, 
осъществяващи фотосинтезата. Като процес, фотосинтезата включва две фази - 
светлинна и тъмнина. По време на светлинната фаза в граните хлорофилът 
трансформира енергията на слънчевите лъчи в енергия на макроергичните 
връзки на АТФ (фотосинтетично фосфорилиране). Акумулираната в АТФ 
енергия се използва за усвояване на въглеродния двуокис и синтеза на 
органични съединения. Това става по време на тъмниннатта фаза на 
фотосинтезата в стромата на хлоропластите. За да използват най-ефективно 
слънчевата светлина, хлоропластите могат да променят положението си спрямо 
нея. Хлоропластите се образуват от пропластиди, но могат и да се 
самовъзпроизвеждат.  

В химично отношение хлороластите са изградени от белтъци, липиди и 
багрила. Багрилата са три групи - зелени хлорофили; жълти, оранжевочервени и 
кафяви каротиноиди; сини и червени фикобилини. Комбинирането на трите 
типа багрила при различните растения е различно и се използва като 
таксономичен белег при определяне на систематичната  принадлежност на 
таксоните.  

Хромопласти - жълтите и оранжево - червените пластиди на клетката. 
Намират се в цветовете и плодовете и подпомагат опрашването и 
разпространението на семената.  Съдържат два типа багрила - ксанофили 
(жълти) и каротини (оранжевочервени). Най-често хромопластите се образуват 
от лейкопласти или млади хлоропласти.  

Левкопласти - представляват безцветни пластиди, в които се натрупват 
резервни хранителни вещества. В тях се складират скорбяла, белтъци и мазнини, 
които при нужда биха се използвали от клетката. Намират се в семена, корени, 
коренища, клубени, грудки и дори в сърцевината на стъблото. Различава е три 
вида лейкопласти: амилопласти - в тях се отлага скорбяла; олеопласти - отлагат 
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се мазнини; протеопласти - отлагат белтъчини. При определени условия 
амилопластите могат да се превърнат в хлоропласти.  
 Ядро -  определя се като временен мембранен органел, тъй като по време 
на делене мембранната му ядрена обвивка изчезва. Открито е от немския 
цитолог Браун (1831). Липсва при бактериите и синьозелените водорасли. По 
форма най-често е кръгло, елипсовидно или лещовидно, а в прозенхимните 
клетки - вретеновидно до нишковидно. В млади клетки е разположено в средата, 
а в по-старите е изтикано към периферията от вакуолата. Обикновено в клетката 
има по едно ядро, но има и клетки с повече ядра. Големината му варира от 1 -2 
μм при низшите растения до 4-38 μм при висшите. Ядрата на голосеменните са 
по-едри от тези на покритосеменните, а тези на едносемеделните - по - едри от 
тези на двусемеделните. 
Химичен състав - изградено е от ДНК, РНК и белтъци. Съдържа и известно 
количество липиди (фосфолипиди и холестерин) и неорганични вещества.  
Устройство - състои се от ядрена обвивка, ядрен сок и ядърце. 
Ядрената обвивка е изградена от две мембрани с елементарен трислоен строеж. 
Между тях се разполага перинуклеарно пространство, изпълнено с течност и 
свързано с каналите на ЕПМ. Ядрената обвивка е пронизана от множество пори, 
чрез които се осъществява транспорт на веществата към и извън ядрото. 
Ядрена плазма (кариоплазма, нуклеоплазма) - течна среда, изпълваща 
вътрешността на ядрото. Съдържа ядрен сок (кариолимфа) и хроматин. 
Хроматинът представлява сложна мрежа от нишки, изградени от ДНК и белтъци 
с различна степен на нагъване (опаковка, кондензация). По време на  делене от 
хроматина се  образуват хромозомите.  
Ядърце - едно или няколко, разпръснати в ядрения сок. Няма собствена обвивка 
и по време на деленото изчезва. Изградено е от РНК, белтъци и липиди. Участва 
в синтеза на ядрени белтъци, рибозомна РНК, образува рибозомите. 
Функция на ядрото - то е информационната централа на клетката - съхранява,  
възпроизвежда и предава наследствената информация; контролира процесите в 
клетката и дейността на клетъчните органели; участва в удвояването 
(репликацията) на ДНК, синтеза на РНК и белтъци; образува рибозомите. 

Немембранните  органели  не са отделени от цитоплазмата с мембрани. 
Рибозоми - изградени са от РНК и белтъци. Могат да се намерят по 

мембраните на ядрото, пластидите и ЕПМ. Съставени са от две части 
(субединици), свързани помежду си с магнезиев йон. В тях се осъществява 
процесът на транслация - превеждане на генетичната информация от 
полинуклеотидния код на нуклеиновите киселини в аминокиселинния код на 
белтъците - синтезират се белтъци. 

Микротубули - прави, удължени субмикроскопични образувания, 
характерни за млади интензивно делящи се клетки. Локализирани са в 
пристенния слой на цитоплазмата . Участват в изграждането на клетъчната 
обвивка (образуват делителното вретено). Свързани са с движението на 
цитоплазмата, изграждат камшичетата на едноклетъчните и колониални 
водорасли. 

Хетерогенност на растителни клетки -  растителни тъкани 
 С понятието “хетерогенност” се обозначава голямото разнообразие от 
растителни клетки по отношение на техните размери, структурни и 
функционални особености. За повечето клетки са характерни структурните 
особености, описани по-горе. В растенията обаче има и клетки, които могат да 
функционират дори когато са мъртви (с изцяло вдървесинени клетъчни стени - 
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клетките на механичните, проводящи тъкани), или да съществуват без 
съществени части (клетките на ксилема са без цитоплазма). 

По отношение на формата си клетките биват паренхимни (с кубична или 
многоъгълна форма) и прозенхимни (с удължена цилиндрична или 
вретеновидна форма). 

В зависимост от това дели клетките запазват способността да се делят 
или се диференцират в строго специфични структури, те биват меристемни 
(образувателни) и диференцирани.  

Меристемните клетки дават начало на всички останали клетки, като 
образуват меристемни тъкани. Разполагат се по върховете на корена, стъблото 
и разклоненията му и обуславят тяхното удължаване и удебеляване.  

Биват първични меристеми - по върховете на корен, стъбло (връхни) и 
междувъзлията (вмъкнати) - обуславят удължаването на растителните части и 
вторични  (фелоген и камбий) - разположени в кората и сърцевината на стъблото 
- обуславят удебеляването му. При нараняване на стъблото се образува още една 
вторична меристема - калус, която чрез деленето си запълва раната. 

 
 
 

 
 
 

 

Разположение на първични връхни меристеми по растителните части 
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Диференцираните клетки се образуват при деленето на меристемните и 

скоро след образуването си започват да изпълняват определени функции в 
растителния организъм. Те се диференцират се и дават начало на покривни, 
паренхимни, проводящи, защитни и отделителни тъкани, които се определят 
като трайни  тъкани. Трайните тъкани са пет вида: паренхимни, покривни, 
механични, проводящи и отделителни. 

Паренхимните тъкани запълват вътрешното пространство в 
растителните органи и съдържат много хлоропласти (в листата); резервни 
хранителни вещества (в грудки, коренища); много вода (в листата на кактусите); 
много въздух (в листата на водните растения).  

Покривните тъкани обвиват растителните части и ги предпазват от 
неблагоприятни външни въздействия, като същевременно не пречат на 
газообмена и транспирацията. Биват първични, вторични и третични. Първична 
покривна тъкан е епидермата, която покрива всички млади надземни части и 
листата. Елементи на епидермата са устицата (осъществяващи газообмена), 
власинките (разклонени, неразклонени) и паренхимната тъкан на листа,  
разделена на два слоя - стълбчеста и гъбчеста. Клетките и на двата слоя са 
богати на хлоропласти и извършват активна фотосинтеза. Върху епидермата 
често се отлагат допълнителни слоеве от различни вещества - кутин, суберин, 
корк, които допълнително увеличават непропускливостта на епидермата. 

 

Местоположение на 
първични вмъкнати 
меристеми в стъбло от 
житни 
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Вторична покривна тъкан е коркът - образува се върху презимувалите 

стъбла и корените на повечето растения от първичната меристема фелоген, 
действаща в кората. При деленето си навътре образува ксилем, а навън - флоем. 
Всяка година фелогенът се залага все по-навътре в стъблото - образуват се 
годишните кръгове. Третичната покривна тъкан (мъртва кора) се образува чрез 
многократно залагане на корка всяка година.  
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Механичните тъкани придават опора и здравина на растителните части, 
без да пречат на нарастването. Разполагат се под епидермата на листата и в 
листните дръжки, около проводящите снопчета, изграждат семенната обвивка 
на фасула, костилката на череша, праскова, черупката на орех, бадем, влакната в 
стъблото на лен, коноп и др. растения, използвани в текстилната промишленост. 
Към елементите на мехатничната тъкан спадат коленхимата, склеренхимата, 
склереидите, идиобластите. В месестата част на круша, дюля склеренхимните 
елементи се разполагат на групи под формата на каменисти клетки. 

Проводящите тъкани провеждат водата и разтворените вещества във 
възходяща посока (ксилем = дървесинна проводяща тъкан = дървесина ) и 
низходяща посока (флоем = ликова проводяща тъкан = лико). Състоят се 
удължени прозенхимни клетки с различна дължина - от 1 мм до 12 см, 
образуващи канали (цеви), дълги от няколко см по няколко метра. Клетките на 
ксилема са мъртви, с изцяло вдървесинени клетъчни стени. Ксилемни елементи 
са трахеидите и трахеите. Елементи на флоема са решетестите клетки, 
решетести цеви и съпроводителни клетки. Проводящите тъкани транспортират 
вода и хранителни вещества от корена по стъблото към листата, а синтезираните 
в листата съединения се транспортират в обратна посока.  

Флоемните и ксилемни елементи са събрани в разнообразни проводящи 
снопчета, съдържащи освен споменатите по-горе видове проводящи тъкани 
механични, паренхимни и меристемни тъкани. 

Отделителните тъкани изхвърлят извън растението или натрупват в 
специални празнини в растителното тяло етерични масла, парлив секрет, млечен 
сок, захари, смоли, излишна вода. Елементи на отделителната тъкан са 
жлезистите клетки и власинки, хидатодите, осмофорите, парливите власинки и 
нектарниците, секреторните клетки,  вместилища и млечните цеви. Срещат се по 
листата на мушкато, ягоди, коприва, глухарче, цитруси, жълт кантарион, 
млечки, фикуси. 
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                       Функция на ксилема и флоема 
 
 

 
 
 Разположение на проводящите снопчета в стъблото 
 
 
 
 
Анатомично устройство на растителни органи 
Корен - първично и вторично устройство 
При надлъжен пререз на младо кореново връхче се различават три зони: 

зона на делене, зона на нарастване и зона на диференциация. 

 

Фиг. Анатомичен пререз на коренов връх: 
а - коренова гугла; б - зона на делене;  
7 - зона на нарастване; в - зона на 
диференциране; г - коренова власинка; 1 - 
коренова гугла; 2 - връхна меристема; 3 - 
централен цилиндър; 4 - ендодерма; 5 - 
перицикъл; 6 - първична кора 
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- зона на делене - включва кореновия връх и намиращата се там връхна 
меристема. Кореновият връх е обвит с коренова гугла, която го предпазва от 
нараняване при придвижването му между почвените частици. Някои от 
клетките, изграждащи кореновата гугла, непрекъснато отмират, но биват 
възстановявани от непрекъснато делящата се меристемна тъкан. Кореновата 
гугла е добре развита при растения, чиито корени достигат на голяма 
дълбочина, липсва при водните растения. 
 - зона на нарастване - новообразуваните клетки в кореновия връх изтласкват 
по-рано образувалите се клетки в зона, разположена непосредствено над 
кореновия връх и съставена от странични меристеми. Тук клетките усилено се 
уголемяват.  
- зона на власинките - в тази зона започва диференциацията 
(специализирането) на клетките. Едни от тях се превръщат в проводящи цеви, 
други в паренхимни тъкани, а трети - в епидерма, и коренът придобива 
първично устройство. 

Първично устройство на корен 
При напречен пререз на корена в зоната на кореновите власинки ясно се 

разграничават два кръга, вмъкнати един в друг - първична кора и централен 
цилиндър.  

Най-външният слой клетки на епидермата все още образува коренови 
власинки и се нарича власинкообразуващ или ризодерма (епиблем) (първична 
покривна тъкан с всмукваща функция).  Кореновите власинки се развиват 
обратно пропорционално на количеството вода и живеят сравнително кратко - 
10-15 дни. Поради това функциите на ризодермата скоро се поемат от тъканите 
на първичната кора с най - външен слой (езкодерма), среден - мезодерма 
(основна паренхима на кората) и вътрешен - ендодерма. Екзо-, мезо- и 
ендодермата образуват тъканите на първичната кора. 

 
 

Фиг.  Първично устройство на корен: 
1- централен цилиндър; 2 - остатъци 
от епиблема; 3 - екзодерма; 4 - 
паренхим на първичната кора; 5 - 
ендодерма; 6 - перицикъл; 7 - флоем; 
8 - ксилем; 9 -пропускателни клетки 
на ендодермата 
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Навътре от нея се залагат тъканите на централния цилиндър, които 
включват перицикъл (първична меристемна тъкан) и паренхим на централния 
цилиндър. Перицикълът е меристемна тъкан с важни функции - той образува 
страничните корени, адвентивните пъпки, млечните цеви, камбия и фелогена. В 
паренхима на централния цилиндър се разполагат двата типа проводящи тъкани 
в проводящи снопчета.  

Първично устройство имат корените на всички растения - едносемеделни  
и двусемеделни, голосеменни, тревисти и дървесни.  

След определен период на нарастване при дървесните двусемеделни и 
иглолистни видове започва вторичното му нарастване (удебеляване). То е 
свързано с действието на вторичните меристеми - фелоген и камбий, които 
действат съответно в кората и централния цилиндър. В кората фелогенът отлага 
слоеве корков камбий, а в централният цилиндър камбият образува вторично 
лико и вторична дървесина. Вторично устройство на корена придобиват 
голосеменните и дървесните двусемеделните растения. 
Стъбло -  първично и вторично устройство 
   Стъблата на едносемеделните растения (предимно тревисти видове) са 
изградени само от първични тъкани,  не образуват камбий и фелоген и не 
нарастват вторично. Първичната кора и централния цилиндър не са ясно 
разграничими. Първичната кора е слабо развита и се състои от тънка епидерма 
и хиподерма (няколко пласта склеренхимни клетки с задебелени и 
лигнифицирани стени).  Под нея се разполагат тъканите на централния 
цилиндър, съставени от няколко слоя основна паренхима. Всред нея са 
разпръснати затворени колатерални проводящи снопчета - към центъра по-
едри и малобройни, към епидермата - по-дребни и многобройни. При 
едносемеделните се различават два типа стъбла: стъбла със сърцевина (плътни 
стъбла), и стъбла без сърцевина (кухи  стъбла). 

 

 
 

Фиг. Първично устройство на стъбло при 
едносемеделно растение (царевица): 
1 - епидерма; 2 - хиподерма; 3 - паренхим; 4 - 
затворено колатерално проводящо снопче 
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Типичен представител на първата група е стъблото на царевицата, 
захарната тръстика, просото, соргото, белия крем, салеповите, кокичето, 
момината сълза, синята перуника  и др. По структурата си тези стъбла 
доближават строежа на двусемеделните растения. Под епидермата се 
разполага паренхимна тъкан, обособена в два слоя -  хлорофилоносен 
(хлоренхим - фотосинтезиращ паренхим) и резервен (скрадиращ скорбяла) и 
склеренхимни влакна,  придаващи опора и здравина на стъблото. В 
паренхима на централния цилиндър се разполагат затворени колатерални 
снопчета. При едносемеделните с кухи стъбла (пшеница, ориз, ръж, овес, 
ечемик) периферната част на стъблото е устроена по същия начин - 
епидерма и склеренхима, образуваща ребра (ръбове). Между ребрата се 
разполага фотосинтезираща паренхима, клетките на която постепенно 
лигнифицират и отлагат силициев диоксид. Под склеренхима се разполагат 
затвоерни колатерални снопчета в няколко кръга шахматообразно, като 
вътрешните са по-големи, а външните - по-малки. Навътре от паренхима на 
централния цилиндър стъблото е кухо. Кухината се получава поради факта, 
че паренхимните клетки в сърцевината спират растежа си много по - рано в 
сравнение с външните тъкани. 

 

 Фиг.   Общ изглед на разположението на проводящите снопчета в стъблото на: 
А - едносемеделно растение; Б - двусемеделно растение: 1 - пръстен от механична тъкан; 
 2 - проводящи снопчета; 3 - камбий 
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  При двусемеделните растения в първично устроените стъбла ясно 
разграничими са два слоя - на първичната кората и централния цилиндър.  

Първичната кора включва епидерма, паренхим на кората и 
ендодерма. Често върху епидермата се разполага кутикула. Тъканите на 
първичната кора са специализирани да изпълняват три функции: 
фотосинтезираща (хлоренхима); резевна (резервна паренхима), склеренхима 
(механична опора на стъблото).. Най-вътрешния слой на коровия паренхим 
е ендодермата. Тя е представена от един слой правилно подредени клетки и 
съдържа щадена (неприкосновена) скорбяла, която не се изразходва при 
“гладуване” от растението. Този слой се нарича още скорбеленосен или 
скорбеленосно влагалище. Забелязва се добре при млади стъбла и коренища 
на двусемеделни растения, докато при по-старите стъбла отлагането на 
скорбяла спира и от нея остават само клетки с различно удебелени клетъчни 
стени - поясчета на Каспари, отговарящи за транспорта на приетите 
вещества. 

 
 

Фиг. Устройство на кухо стъбло при ръж (Secale cereale): 
1 - епидерма; 2 - склеренхим; 3 - хлоренхим; 4 - затворено колатерално снопче; 5 
- осовен паренхим; 6 - централна празнина 
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Централният цилиндър обхваща всички тъкани, разположени навътре от 
първичната кора - перицикъл, паренхим на централния цилиндър с проводящи 
снопчета и сърцевина. Непосредствено под ендодермата се намира 
перицикълът, който е развит в различна степен при отделните видове. При 
такива с добре развит перицикъл, обикновено стъблото се разграничава на  кора, 
централен цилиндър и сърцевина.    

Стъблата с перицикъл са характерни за тиквовите, вълчата ябълка и др. 
В такива стъбла от клетките на перицикъла се образува плътен затворен пръстен 
от склеренхимоподобна тъкан, който се разполага в най-външната част на 
централния цилиндър. В други случаи на мястото на перицикъла се образуват 
склеренхимни влакна от лико, които се използват като текстилни - рамия, кенаф.  

В стъблата на лютичето, безсмъртничето и др., ендодерма и перицикъл не 
се образуват и следователно в стъблото не се разграничават кора и централен 
цилиндър. При тях навътре от перицикъла започва паренхима на централния 
цилиндър с отворени колатерални (при тиквата - биколатерални) снопчета, със 
слой от снопчест камбий между тях. Разполагат се в два кръга по 5, като във 
вътрешния кръг са по-големи, а във външния - по-малки. Проводящите снопчета 
в паренихима на стъблото са ясно разграничими при тревистите видове - там 
устройството на стъблото се определя като снопчесто. 

Неснопчесто устройство имат стъблата на повечето дървесни видове и 
по-рядко тревисти - лен, бял равнец, еньовче, жълт кантарион, тютюн и др. В 
тези стъбла проводящите тъкани не са разположени в снопчета, а представляват 
цялостни цилиндри, вложени един в друг. Откъм центъра на стъблото е 
дървесината (ксилема), отвън е ликото (флоема). В напречен пререз цилиндрите 
имат вид на пръстени, като между тях се запазва слой от камбий. Проводящите 
снопчета са разделени от паренхимна тъкан, която образува сърцевинни лъчи. Те 

Фиг.   Първично устройство на стъбло от двусемеделно растение 
със снопчест строеж 
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приличат на провлаци, свързващи паренхмната тъкан на централния цилиндър с 
тази на сърцевината. 

Централният цилиндър при всички видове е изпълнен с паренхим, 
изпълняващ  разнообразни функции - фотосинтезираща, резервна. 

Сърцевината се разраства значително при двусемеделните растения, но 
впоследствие се разрушава частично. Така се образуват кухите стъбла на 
сенникоцветните, устноцветните, сложноцветните. 

Във всички растения младите стъбла са изградени само от първични 
тъкани. Такова устройство запазват повечето тревисти растения до края на 
живота си.   Всички голосеменни и дървесни покритосеменни растения, както и 
някои тревисти, образуват вторични тъкани - камбий и фелоген,  които 
определят вторичното им нарастване. При действието си фелогенът образува 
вторична покривна тъкан - корк, а камбият- вторично лико и вторична 
дървесина и така стъблото се удебелява. 
Лист - анатомично устройство 

 В анатомично отношение листата имат сравнително просто устройство - 
изградени са от покривна и паренхимна тъкан, проводящи и механични 
елементи, често съдържат и отделителни тъкани. 

 От голямо значение за устройството на листа е неговото положение в 
пространството. Хоризонтално разположените листа имат дорзовентрално 
(гръбокоремно) устройство, което с различава от вертикално ориентираните - с 
изолатерално устройство. 

Особености на дорзовентралното устройство - характерно е за повечето 
двусемеделни растения, при които листът се разполага хоризонтално и се огрява 
само от едната страна. В резултат на това се формират две повърхности - горна 
(коремна) и долна (гръбна). И двете повърхности са покрити с епидерма, но 
клетките на долната епидерма са по-дребни, с по-тънки клетъчни обвивки и 
кутикула, с повече устица. По горната епидерма често върху кутикулата се 
отлага восъчен налеп. 

Пространството между горната и долна епидерма е изпълнено с 
фотосинтезираща паренхимна тъкан - хлоренхима, поради множеството 
хлоропласти, които съдържа. В структурата ú ясно се очертават две зони - 
палисадна (стълбчеста) и гъбчеста паренхима. Палисадната паренхима се 
разполага под горната епидерма. Състои се от един, рядко два и повече реда 
цилиндрични клетки, разположени перпендикулярно на епидермата и плътно 
една до друга. Палисадната паренхима е добре развита в добре осветени листа, 
докато в листа, развиващи се на сянка, преобладава гъбчестата паренхима. 
Последната изгражда долната страна на мезофила. Клетките ú са едри, 
многоъгълни, с големи междуклетъчни пространства, свързани с устицата, с по-
малко хлоропласти. 
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Мезофилът е пронизан от проводящи,  механични и отделителни  
тъкани. Проводящите снопчета се виждат с просто око като жилки по 
листата. Те най- често са затворени колатерални (само с лико и дървесина). 
При навлизането им от стъблото в листата дървесината остава откъм 
горната страна, а ликото - към долната. С разклоняването си жилките 
постепенно изтъняват, като първо отпада ликото, а в последствие и 
елементите на дървесината - трахеидите и трахеите, които накрая 
завършват сляпо в мезофила.  

Механичните тъкани са слабо представени в листната петура. При 
едносемеделните те са изградени само от склеренхима, а при 
двусемеделните - от склеренхима и коленхима. 

Отделителните тъкани са разнообразни - жлезисти власинки, 
хидатоди, секреторни вместилища, млечни цеви. Малко по-специфично са 
устроени листата на житните растения. 

Особености на изолатералното устройство - характерно е за 
повечето едносемеделни растения.  Епидермата на двете листни 
повърхности е еднакво устроена, а  епидермалните образувания - кутикула, 
устица и власинки, са правилно разпределени. Поради интензивното 
осветление на листа и от двете страни, палисадна паренхима се развива и 
към двете му повърхности. Гъбчест мезофил почти липсва или се 
разполага в тънък слой между двата пласта палисадна тъкан. С 
изолатерално устройство са листата на кокичето, лена, фъстъка и др.  

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. Особености на лист с дорзо - вентрално устройство (схема): 
1 - ксилем; 2 - слънчева светлина; 3 - кислород; 4 - въглероден диоксид; 
5 - флоем; 6 - устице; 7- горна епидерма; 8 - палисадна паренхима; 9 - 
гъбчеста паренхима; 10 - долна епидерма 

8 

7 

9 

10 
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           Листа с “кранц - анатомия” 
           Листата на много тропични видове, захарната тръстика, царевицата, 
пшеницата  и други представители от сем. Житни имат устройство, подобно на 
изолатералното с тази разлика, че липсва ясно разграничаване на мезофила на 
два слоя - гъбчест и стълбчест, а проводящите снопчета са обвити с пръстен от  
паренхимни клетки. Мезофилните клетки изграждат целия лист и имат връзка с 
въздушните стаички на устицата на епидермата. В листата с “кранц-анатомия” 
се осъществява С4 тип фиксацията на СО2  или т.н. кооперативна фотосинтеза. 
Тази фотосинтеза се основава на кооперативното (съвместно) действие на 
хлоропластите от клетките на мезофила и тези, обвиващи проводящите 
снопчета.  
 

 
 
Електрон-микроскопска снимка на лист от пшеница с “кранц - анатомия” 
 

Фиг. Особености на лист с изо-латерално устройство (лен): 
1 - устице; 2 - кутикула; 3 - епидерма; 4 - палисадна паренхима;  
5 - гъбчеста паренхима; 6 - проводящо снопче 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Надлъжен пререз на лист от пшеница  с “кранц - анатомия” (схема) 
 
Модул 4. Воден режим на растенията 
 

Функция и форми на водата в растенията 
Водата е една от основните съставки на растителните организми. 

Съдържанието ú  в различните организми е различно - в листата (95%), в сухите 
семена (10 %) и зависи от външните условия, вида и възрастта на растението. За 
нормалното си развитие един растителен вид изсква 75 - 80% от тъканите му да 
са вода. В растителните клетки водата се намира в две състояния: свободно и 
свързано.  

Свободната вода е част от вътреклетъчната вода, която по свойства 
наподобява чистата. Тя се характеризира с голяма активност и подвижност и в 
клетките изпълнява ролята на разтворител и преносител на различни вещества. 
Намира се във всички части на клетката и изгражда всички клетъчни органели - 
60% дялово участие. 

Свързана вода - това са водни молекули, свързани с други йони или 
молекули. Такива водни молекули са трудно подвижни и малко активни. 
Свързаната вода изпълнява структурни функции - поддържа структурата на 
колоидите, обезпечава функционирането на ензимите, в органелите съставлява  
40% от масата им. Между двата типа се осъществява непрекъснат преход. В 
основата на свързаната вода стои явлението хидратация - способност на 
водните молекули да се свързват с други молекули или йони. 

Растенията приемат вода по два начина  
- пасивно - чрез процеса транспирация в листата 
- активно - чрез корена при разход на Е 

Тургур, плазмолиза, деплазмолиза 
Тургурът (тъканното налягане) е пряко свързан с осмозата - спонтанното 

преминаване на водни молекули през полупропусклива мембрана. 
Плазмалемата, граничеща с клетъчната стена, представлява полупропусклива 
мембрана. Тя пропуска водата, но задържа разтворените в нея вещества, като 
възпрепятства изразвняването на концентрациите им в клетката и 
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междуклетъчните пространства. Поради това разтворените в клетъчния сок 
вещества оказват осмотично налягане върху цитоплазмата като я разтягат и 
притискат плътно към клетъчната стена - образува се тургурно налягане 
(тургур). Клетъчната стена има ограничени възможности и оказва 
противодействие. Благодарение на тургурното налягане невдървесинелите 
растителни части са твърди. 

Тургурът може да се наруши като междуклетъчното пространство се 
насити с разтвор на готварска сол или захар. Тогава концентрацията на 
веществата в извънклетъчното пространство се повишава и водата се издърпва 
от клетката - плазмолиза. Процесът е обратен на тургурното състояние – при 
него  протопластът се отделя от клетъчната стена. 

При пренос на плазмолизирали тъкани в хипотоничен разтвор (или чиста 
вода) въдата навлиза обратно в клетката и протича деплазмолиза. 
Деплазмолизата се характеризира с увеличаване обема на вакуолите, 
цитоплазмата отново прилепва към клетъчната стена.  

Корен - приемане на вода от подземните части на растенията 
Корените поглъщат вода чрез кореновите власинки (ризодермата). 

Клетките не са покрити с кутикула, което улеснява водоприемането. По-старите 
части на корена не могат да приемат вода, защото са покрити с корк. 

Коренът приема вода по дифузно - осмотичен път в съответствие с 
градиента на концентрация. Растенията приемат вода дотогава, докато 
смукателната сила на кореновите власинки превишава смукателната сила на 
почвата. Водата се изкачва нагоре по стъблото, стремейки се да компенсира 
загубите от транспирацията. В повечето случаи изпарението е много по-силно 
от количеството всмукана вода, в резултат на което водният баланс се нарушава. 
Появява се воден дефицит, който води до временно повяхване. Ако при 
временно повяхнали растения се спре изпарението, водният дефицит 
постепенно изчезва. Ако повяхнало растение се задържи по-дълго време, то и 
атмосферната влажност няма да помогне - получава се трайно повяхване. 

За съхранение на водните запаси в почвата се прилагат редица 
агротехнически мероприятия - култивиране, есенна дълбока оран,  унищожаване 
на плевелите и др.  

Напр. зимната ръж при благоприятни условия образува 14 млн корени с 
обща дължина 600 км. и обща повърхност 225 м2. Образувалите се коренови 
власинки са с обща дължина 10 хил. км и площ 4,5 м2 - кореновата система на 
висшите растения има огромни размери в сравнение с малката изпаряваща площ 
на листата. 

Върху приемането на вода от корените оказват влияние температурата 
(Т), аерацията  и др. фактори. 

Всмукващата дейност на корена при топлолюбиви видове (тиква, фасул) 
се подтиска при ниски температури (5°С). Независимо че в почвата има 
достатъчно влага, растенията повяхват - явлението се нарича “физиологична 
суша”. Това се случва при есенното и зимно захладняване, когато 
водоприемането чрез корените силно намалява. От топли почви водата се 
извлича по-лесно. 

Кореново налягане 
Приетата от кореновите власинки вода се придвижва радиално - през 

кореновия паренхим, перицикъла, през централния цилиндър до ксилема. 
Движението става в съответствие с градиента на смукателната сила, който се 
повишава с всяка следваща клетка. Въпреки това придвижването става бавно -  
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0,1 мм/ час.  Осмотично активни вещества се явяват йоните и останалите 
метаболити. В клетките на ксилема се развива хидростатично налягане - 
кореново налягане.  

Процесът на активно призвижване на вода в корените може да се 
наблюдава, като стъблото се пререже близо до кореновата шийка - започва да 
тече сок - плач на растенията. Пролетният плач е богат на органични вещества 
- захари, белтъчини, органични киселини, минерни вещества. 

При влажни утрини по ръба на листата при ягода, латинка, житни се 
отделят капчици вода - гутация. Излишната вода се отделя през специални пори 
- хидатоди. Преди отделяне, водата се филтрува през специална тъкан - епитем, 
като се отнемат голяма част от разтворените в нея вещества.  

Гутацията и плачът са поява на кореновото налягане - силата, която 
изтласква нагоре водата по проводящата система на ксилема. 

При дървесните видове кореновото налягане може да достигне 200-250 
кПа (20 - 25 м височина), а при тревните - 100 кПа (10 м).  

Значение на кореновото налягане - подпомага изкачването на водата в 
определени моменти от живота на растенията при отсъствие на транспирация. 
То е непостоянно през периода на вегетацията и търпи промени и през 
денонощието. При иглолистните такова налягане не е доказано.  
Стъбло - движение на водата и разтворените вещества по надземните 
части 
 Възходящият поток от вода се изкачва по съдовете на ксилема, които са 
без цитоплазма  със скорост 12-14 м/ч. По-голяма част от водата, постъпваща в 
листата се изпарява,  едва 0,2 % се използва за метаболизма на клетката и 
поддържане на тургура. Водата от клетките на ксилема постъпва във флоема по 
пътя на осмозата, поради което във флоема се натрупват повече захари и 
органични вещества. От флоема тръгва низходящ флоемен поток, който доставя 
асимилати до тъканите на корена. В листата крайните окончания на флоема се 
разполагат близо до ксилема и водата по пътя на осмозата постъпва в ксилема. 

Листа – движение на водата и асимилатите 
 Голяма част от водата, достигнала от листата се изпарява. Този физичен 
процес се нарича транспирация и се осъществява най - вече от листата, но в по-
малка степен и от стъблата, цветовете, плодовете. Благодарение на 
транспирацията водата и разтворените в нея хранителни вещества  
достигат до връхните части на растенията по пътя на осмозата. 

Транспирацията бива  устична, кутикулна и перидермална (лентицелна) - 
(чрез лещанки).  

Устична транспирация - осъществява се чрез устицата-при 
двусемеделни и житни. Броят им може да достигне 60 хил/ см 2. Затварящите 
клетки на устицата в епидермалната тъкан осъществяват транспирацията на два 
етапа -  първият етап включва отделяне на  водни пари от влажните стени на 
мезофилните клетки в междуклетъчните пространства и втори етап -  дифузия 
на водните пари през отворите на устицата във външната среда. 

Като определящи транспирацията фактори се явяват междуклетъчните 
пространства (увеличаващи многократно изпаряващата площ), стените на 
затварящите се клетки (удебелени и еластични); сложната вакуоларна система и 
множество митохондрии; слабо развити грани. 

Устицата заемат не повече от 1 % от цялата листна площ - на 1 мм2 се 
разполагат 50-500 броя. Обикновено се разполагат по долната повърхност на 
листата. 
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Кутикулна транспирация - слабо изразена поради факта, че водните 
молекули трудно преодоляват кутикулата. При млади листа с тънка кутикула тя 
е по-ясно изразена - 50%. При сенколюбиви видове с тънка кутикула - 10 %, при 
вечнозели иглолистни - 0,5 %, при кактуси - 0,05%. 

Перидермална транспирация - в края на първата година първичната 
покривна тъкан (епидерма) се сменя с вторична - корк.  Върху корковата 
повърхност се образуват лещанки – подутини, изградени от рехаво разположени 
клетки, които продължават да изпълняват ролята на устица. 

Фактори, влияещи на транспирацията 
Светлина - на светло устицата се отварят, на тъмно се затварят. С увеличаване 
на светлината транспирацията нараства, но обикновено до определено ниво, 
след което намалява поради пораждащ се воден дефицит и затваряне на 
устицата. 
Топлина - при температура  40о С става ненормално отваряне на устицата, в 
някои случаи необратимо. 
Денонощен ритъм : 
- устицата са отворени сутрин;  през деня - в ясно, немного сухо време; в сухо 
време -  до 11 ч през деня и вечер; при ниска концентрация на СО2 (връзка със 
фотосинетзата) 
-  устицата се затварят вечер; в облачно време; при голяма суша - през целия 
ден; при висока концентраация на СО2 . 

При дървета, сенколюбиви видове и плевели транспирацията започва на 
ръзсъмване и достига своя максимум до обяд, привечер прави втори пик. 

Екологични групи растения в зависимост от водообмена 
1. Хидрофити - водни растения, потопени частично или изцяло във вода. 
При тях съществуват механизми за изхвърляне на излишната вода, не понасят 
засушавания, не развиват органи за изпарение. напр. зелените водорасли имат 
пулсиращи вакуоли, изхвърлящи водата  
Хидрофитите биват първични (водорасли) и вторични - висши водни растения, 
вторично преминали към воден начин на живот. 

Вторичните хидрофити според способността да приспособяват 
водообмена си към колебанията на водата във външната среда биват: 
           - пойкилохидридни - низши растения - сухоземни водорасли, гъби, 
лишеи. Те  нямат специални приспособления за регулиране на водния обмен и 
могат да понасят значителни засушавания, без да загинат, като понижат 
интензивността на обмяната на веществата си, свият клетките си равномерно, а 
протопластът премине в гел. Свойства на пойкилофхидриди проявяват и някои 
висши растения - семена, спори, Haberlea rododpensis, Ramonda serbica. Тези 
видове се определят като хидролабилни - бързо поглъщат вода и бързо я 
изпаряват, нямат специални приспособления за регулиране на водния обмен. 

- хомохидридни - папратовидни, голосеменни, цветни растения. 
Притежават сложни механизми, комбиниращи устична транспирация с 
газообмен и дифузия на вода от корените. Поради това даже незначителни 
изменения във влажността на средата не нарушава водния баланс в клетките им, 
в които по правило има добре развита система от вакуоли. Клетките им не са 
способни да се възстановяват след изсъхване. Тези видове спадат към групата на 
хидростабилните видове - имат специални приспособления за съхраняване на 
вода и  метаморфозирали органи. 
Хомохидридните хидрофити се делят на пет групи: 
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1. Хигрофити - приспособени към условия с повишена влажност и малко 
светлина (тръстика, папур, блатняк, теменужки). Устицата им са винаги 
отворени, имат и хидатоди за отделяне на излишната вода. Понасят лошо 
почвена и въздушна суша. 

2. Мезофити - виреят при средни стойности на почвена и въздушна 
влажност (широколистни видове, горски и ливадни, повечето културни 
растения) 

3. Ксерофити - населяват места с топъл и сух климат. Притежават 
разнообразни приспособления: 
-  жизнен цикъл, съобразен с неблагоприятните условия: 

 ефемери - избягват засушаването чрез кратък жизнен цикъл с къс 
вегетационен период, сушата прекарват като семена 

 ефемероиди - многогодишни видове, загубващи 
фотосинтезиращите си органи по време на сухия период 

- развитие на сукулентни органи и дебел слой кутикула 
- псевдосукуленти - с редуцирани или сукулентни стъбла и листа, 

покрити с дебел слой кутикула. През деня устицата им са 
затворени, вечер се отварят. Фотосинтезират по САМ тип - с 
асимилация на СО 2 през нощта. Неустойчиви към воден стрес. 

4.  Хемиксерофити (полуксерофити) - със силно развита коренова система, 
листа с гъсто жилкуване и устица, отворени дори и в топли дни. 
Осъществуват транспирация с висока интензивност, в резултат на което 
температурата на листата се намалява ззначително и позволява 
фотосинтеза в горещо време. Листата на някои видове са покрити с 
власинки за защита от прегряване. 

5. Еуксерофити (същински ксерофити) - притежават способност рязко да 
преустановяват транспирацията в условия на недостатъчна влажност. 
Приспособленията за компенсиране загубите от вода са подземни 
органи, покрити с корк или дебела кутикула, власинки. Устицата се 
разполагат в специални вдлъбнатини, покрити са с восък и смоли - 
създава се собствен микроклимат и се намалява контакта с атмосферата. 
Растенията от тази група могат да преживяват дълги периоди без вода - 
иглолистни, житни. 

 
Модул 5. Минерално хранене на растенията 
 
 Форми на съществуване на химичните елементи в почвата - 
класификация 

Храненето на растенията е физиологичен процес, пряко свързан с 
поемането на вода от корените.Автотрофните организми поглъщат минерални 
(неорганични) вещества, асимилират ги и ги включват в състава на органични 
съединения. По такъв начин органичните вещества се разпространяват в 
екосистемите по пътя на храненето. Органичните остатъци в морето и сушата се 
минерализират от редуценти, а част от тях се натрупват като излишни 
(баластни) вещества. За период от 6-8 години живите организми “превъртат” 
всичкия С от атмосферата . 

В растенията се срещат всички химични елементи, намиращи се в 
почвата. По - голяма част от тях са абсолютно необходими за нормалното 
протичане на физиологичните процеси - това са биогенните елементи О - 70 % 
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от масата на всички организми; С - 18 %, Н -10 %, Ca, N, K, P. Mg, S, Cl, Na, Fe и 
др. 

 
Химичен елемент  % Химичен елемент  % 
Кислород 65, 0 Хлор  0,10 
Въглерод  18, 0 Натрий 0,03 
Водород  10,0 Магнезий 0,02 
Азот 3,0 Желязо 0,01 
Калий 2,0 Цинк  0,0003 
Фосфор  1,0 Мед  0,0002 
Сяра  0,12 Йод 0,0001 
Калций 0,15 Флуор 0,0001 

 
Таблица. Елементарен химичен състав на растителни клетки и тъкани (в 

% от свежото тегло) 
 
По-голяма част от химичните елементи в почвата се намират във вид на 

йони - K+, Na+, Mg 2+, Ca 2+, Fe 3+, Mn 2+, Cu 2+, Zn 2+, PO 2 -
4, NO 3- , SO 2-

4,  CL- и 
др. Абсолютното количество на тези йони и техният баланс в клетката се 
поддържат в сравнително тесни граници. Всяко изменение на този баланс води 
до изменения на редица свойства на клетката - хидрофилност и вискозитет, 
пропускливост, биоелектрични явления и др. Например промяната в 
съотношението на Cl -  аниони и катионите на  Na+, K +  поддържа осмотичните 
свойства и киселинно-основното равновесие в клетките. Преобладаващите йони 
в клетките са тези на фосфора. В протоплазмата преобладават катионите. Много 
микроелементи и особено тези на металите влизат в състава на ензими, 
хлорофили, витамини и други съединения в растителната клетка. Независимо от 
разнообразието от метаболитни пътища, йонният баланс и състав се 
характеризират с относително постоянство и типичност за всеки вид - 
растителен или животински. Разпределението на химичните елементи не е 
еднакво и в различните части на протоплазмата. Една част от елементите са 
концентрирани в цитоплазмата  - Ca, Mg, Na, Cl , други елементи се адсорбират 
по повърхността на клетъчните органоиди - К (по повърхността на хлоропласти 
и ядра), а трети се срещат по-често в самите органоиди (табл.) 

 
 
Клетъчна структура Съдържание на метали 
Рибозоми  Ca, Mg, Mn 
Ядро Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn, Cu 
Хлоропласти Ca, Mg, Mn, Na, K, Fe, Zn, Cu, Mo 
Митохондрии Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn, Cu 
Вакуолен сок Ca, Ng, Na, K 
Клетъчна стена Ca, Mg 

 
Количественият и качествен състав на минералните елементи в клетката 

се обуславя от външните условия, физиологичното състояние и типа на клетката 
и др. Например меристемните клетки съдържат големи количества P, K, Mo и в 
по-малки количества Mg и  Ca. Възрастните клетки натрупват много  Si  и Ca. 

Общо тези елементи (16 на брой) се определят като хранителни - C, N, P, 
S, K, H, O, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, B, Se, като Fe определя границата между 
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микро- и макро- елементите. Ако липсва макроелемент растението загива, а ако 
липсва микроелемент то има проблем с развитието. В почвата може да има 
хранителни вещества в достатъчни количества, но е важно дали те са в усвояема 
форма. Според количествената си представеност в живата клетка химичните 
елементи се делят на три групи: 
- макроелементи - в количество 10 - 0,01 % от сухата маса - N, P, S, Ca, K, Mn; 
- микроелементи - 0,01 - 0,00001 % - Fe, Mg, Cu, Zn, B, Mo, Co, Cl. 
- ултрамикроелементи - уран, литий, радий, актиний - предимно с радиоактивен 
характер.  

Макроелементите са жизнено важни за растенията - на брой около 6 - 8.  
В растителния организъм обаче са установени още около 70 елемента - микро- и 
ултрамикроелементи, без които той не би функционирал нормално. Жизнено 
важни са дори радиоактивните ултрамикроелементи - в малки количества   те се 
натрупват в различни растителни части и видове - радият се среща често в 
корените, селенът - в зърнените култури.  
Източници на хранителни елементи - с малки изключения (N и С), всички 
хранителни елементи в почвата имат за първичен източник сържащите се в нея 
магмени, първични минерали, като този източник е неизчерпаем. Вторични 
източници са вторичните минерали - глини, карбонати, сулфати, хлориди и др., 
богати на Ca, Fe, Cu, Zn, Mg, Na, K и т.н. Глината може да привлече катиони от 
почвата (примерно Са 2+, Mg 2+) и така тя става източник на тези елементи, т.е. 
вторичен източник на хранене. Вторичен  източник на хранителни елементи е 
изветрянето - процес на освобождаване на йонни форми. Проливните  дъждове, 
придружени със силен вятър, роса, слана, киселинните дъждове разрушават 
бавно основната скла и предизвикват изветряване - механично и химично на 
основната скала.  Така част от химичните елементи се  освобождават като йонни 
форми - усвоими от корените на растенията. Химичното изветряване на 
магмените скали е твърде бавен процес и за кратки периоди се освобождават 
минимални количества йони. В резултат на изветряването (основно хидролизата 
на първични минерали и от действието киселините, освободени при 
минерализирането на органичното вещество) се образуват соли -. хидроокиси на 
различни метали.  

Макроелементи 
Асимилацията на С (въглерод) и азот (N) - ще бъде разгледан в модул 6 - 
Асимилация на азота - азотно хранене. 
Фосфор (Р) - Растенията приемат фосфора под формата на аниони на 
фосфорната киселина - H2PO4

-, HPO4 2-, PO4 
3-, а органичен фосфор - под 

формата на фитин. 
Най-много фосфор съдържат цветният прашец и семената. 
В живите организми фосфорът е включен в състава на нк, ензими, 

витамини, нуклеотиди, АДФ, АТФ, фитина (калциево-магнезиева сол на 
фосфорната киселина). 

Фосфорът взема важно учестие в кръговрата на веществата и Е - много 
органичен фосфор съдържат онези растителни части, в които протича 
енергетична мобилизация на резервните хранителни вещества (прорастващи 
семена). 

Нуждите на фосфор се увеличават в три периода - при прорастване на 
семената, усилени растежни процеси и зреене на плодове и семена. 



Физиология на растенията - лекции 

 47 

Значение на Р - ускорява растежа на кореновата система, спомага за по-
добро усвояване на останалите химични елементи (особено К) и почвената 
влага, необходим за нитратната редукция. 
Сяра (S) - в почвата сярата се среща в неорганична форма (като сулфати - 
калциев, магнезиев, натриев или сулфатен анион SO2-

4) и в органична форма 
(като растителни и животински остатъци). Във влажни почви тя образува 
железни сулфиди или сероводород. По-малко окислените съединения на S - SO2 
и SH2 са недостъпни за растенията и оказват токсично действие върху тях. 
Единственото богато на S растително семейство е Brassicaceae (Кръстоцветни). 

Във органичните съединения S се намира във възстановена форма - като 
аминокиселини, белтъци. Възстановяването на S става в хлоропластите. 

 Значение на S - поддържа нагъването на полипептидните вериги чрез 
дисулфидни мостове (стабилизира белтъчната молекула), влиза в състава на 
незаменими аминокиселини - цистеин, метионин; ензими, витамини. 
Калий (К) - В растенията К се среща под формата на катиони (К+) и е в 
концентрации 0,8 - 0,9 % от сухата маса. Калият се натрупва в меристемните 
клетки на млади, растящи органи, в паренхима на кората и други места с 
активен метаболизъм.  
 Богати на К са зелето, краставиците, доматите, слънчогледа. 
Натрупването на К обикновено се свързва със синтеза и натрупването на 
въглехидрати - в кореноплодите на цвеклото, грудките на картофите и др. 
Биохимични свойства - няма токсично действие, дори и в големи количества; не 
участва в състава на нито едно органично съединение - съществува под формата 
на катион или в адсорбирано състояние в цитоплазмените колоиди; образува 
лабилни връзки с белтъците и отново преминава в йонна форма; извлича се 
лесно от тъканите с вода; в тъканите съществува под формата на соли на 
пирогроздената и оксалоцетната киселина, като KCl, KHCO2, KH2PO4; 
притежава силна подвижност - придвижва се лесно от по-стари към по-млади 
растителни части; инхибира си от Fe+; аналог на Na и антагонист на Ca; слабо 
радиоактивен. 
Значение  на К - стабилизира структурата на митохондриите и хлоропластите, 
активизира С обмяна и синтезата на въглехидрати, участва в синтеза и 
разграждането на АТФ, регулира осмотичното налягане, трансмембранния 
потенциал, рН, кати-анионния баланс, определя колоидните свойства на 
цитоплазмата, регулира дейността на устичния апарат, отговаря за включването 
на фосфатите в органични съединения, повишава устойчивостта на растенията 
спрямо засушаване и ниски Т (поради голямото количество захари), повишава 
качеството на растителните влакна - лен, коноп, устойчивостта на житните 
спрямо полягане. 
Недостиг на К - признаци: поява на кафяви петна по краищата на листата; 
извиване на листните краища. 
Компенсационни мерки: К торене 
Калций (Ca) - калцият е жизнено необходим за висшите растения, но е вреден 
за гъби и плесени. В почвата този химичен елемент е в голямо количество и 
затова Са гладуване се среща рядко. Общото съдържание на този елемент е 5-30 
мг/кг суха маса. 
 Богати на Са са бобовите, елдата, слънчогледа, картофите, зелето, в по-
малки количества се съдържа в житни, лен, захарно цвекло. Тъканите на 
Двусемеделните са по-богати на калций в сравнение с Едносемеделните. Този 
елемент се натрупва в по-старите тъкани и не може да се възстановява. 
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Биохимични свойства: антагонист на К (отбъбва цитоплазмата, увеличава 
вискозитета ú); антагонист на Н, Mg и други катиони; коагулира почвените 
колоиди (кисели почви се варуват с CaCO3, а алкални  - гипсуват); неутрализира 
вредното влияние на амониевите катиони. 
Значение на Са: изгражда средната ламела на делящи се клетки, цитоскелета и 
влияе на митозата; стабилизира клетъчните мембрани; поддържа структурата на 
хромозоми, хлоропласти, митохондрии, рибозоми; активира редица ензими 
(атефази, фосфорилази); участва в регенерацията на белтъците; обезврежда 
крайните продукти от обмяната на веществата - оксалова, лимонена и др. 
киселини, като се свързва с тях и образува кристали; изгражда ЕПМ и 
вакуолите. 
Недостиг на Са - признаци: подтиска се клетъчното делене и образуването на 
меристемни тъкани; спират да нарастват корените и стъблото; намалява 
съдържанието на пектин в клетъчната стена - крехкост на стъблата; пожълтяване 
на листата и поява на кафяви петна; малки размери на растенията; ослизняване 
на кореновата система. 
Натрий (Na) - Натрият се съдържа в особено големи количества в халофитите. 
Биохимични свойства: участва в поддържане на осмотичния потенциал на 
клетката; взаимозаменяем с К; кофактор на ензими. 
Магнезий (Mg) - Във висшите растения съдържанието на магнезий варира в 
границите на 0,02 - 3 %. В по-големи количества се среща в растения на късия 
ден - царевица, просо, сорго, картофи, цвекло, бобови и млади, метаболитно 
активни растителни части, семена, грудки, коренища. 
Биохимични свойства: играе ролята на кофактор в ензимите кинази, 
катализиращи фосфорилирането на АТФ; участва в състава на хлорофила, 
основен преносител на е- при фотосинтезата; активатор на гликолизата, 
млечната и алкохолна ферментация, синтеза на етерични масла, витамин А, С; 
поддържа структурата на рибозомите и нуклеиновите киселини; в 
небалансирани разтвори е силно отровен - дезактивира се чрез Са йони. 
Недостиг на Mg - признаци: поява на светлозелени до бели петна по жилките на 
старите листа или от средата до края. 
                                Микроелементи 
Желязо (Fe) - в растителните части се съдържа в количества от 20 до 80 мг/кг 
под формата на катиони - Fe 3+, Fe 2+. 
Биохимични свойства: изгражда активния център на много ензими, участва в 
пренасянето на е- при дишането и фотосинтезата; участва в синтезата на 
хлорофила и възстановяването на нитратите; подпомага фиксацията на N в 
грудковите бактерии. 
Недостиг на N - признаци: хлороза (пожълтяване) на листата. 
Мед (Cu) - медта се натрупва в хлоропластите на листата и други зелени части в  
концентрации 0,2 мг/кг. 
Биохимични свойства: подпомага азотния метаболизъм; участва в изграждането 
на дихателните вериги и въглехидратната обмяна; активира ензими и витамини 
от групата В; повишава устойчивостта към гъбни заболявания, 
сухоустойчивостта и студоустойчивостта; участва в синтезата на етилен. 
Недостиг на Сu - признаци: загуба на тургур, повяхване 
Кобалт (Co) - жизненоважен за житните растения. 
Биохимични свойства: активира дейността на редица ензими; влиза в състава на 
витамин В12; подпомага азотната фиксация при грудкови и свободноживеещи 
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бактерии; активира белтъчната синтеза; повишава количеството на хлорофила и 
вит. С, АТФ. 
Цинк (Zn) - характерен за надземните части на житни и бобови, където се 
среща в концентрации 15-60 мг/ кг. Натрупва се в големи количества в листата, 
репродуктивните органи и конуса на нарастване, най-много в семената. 
Биохимични свойства: влиза в състава на ензими, катализиращи етапи от 
гликолизата, фотосинтезата и фотолизата на водата; частва в синтезата на 
триптофана и растежни хормони - ауксини. 
Недостиг на Сu - признаци: подтиска растежните процеси и намалява 
продуктивността . 
Манган (Mn) - натрупва се предимно в листата във вид на йони (Mn 3+)  в 
количества 1 мг/кг.  
Биохимични свойства: влиза в състава на ензими от цикъла на Кребс; участва в 
дихателните вериги,  нитратната редукция и фотолизата на водата; поддържа 
хлоропластите; при недостиг на този елемент в клетките се натрупва Fe , което е 
отровно за растенията. 
Недостиг на Mn - признаци: поява на петна и некрози по листата - “петнист 
пригор”; хлороза. 
Молибден (Мо) - с най-високо съдържание при Бобовите (0,5 - 20 мг/кг); 
Житните - 0,2 - 2 мг/кг. В растенията постъпва като анион - МоО4 

2-, 
концентрира се в млади, нарастващи органи - предимно в листата. 
Биохимични свойства: благоприятства фосфорното хранене и въглехидратния 
обмен; влияе положително върху азотфиксацията; участва в състава на ензими 
от нитратната редукция и окислително - редукционните процеси. 
Недостиг на Mn - признаци: подтискане на белтъчния и нарушения във 
фосфорния обмен. 
Бор (В) – жизненонеобходим за селскостопанските култури и особено за 
двусемеделните растения. 
Биохимични свойства: участва в биосинтезана на нуклеинови киселини и в 
състава на клетъчната стена; свързва се с пектина и други въглехидрати; 
активира прорастването на прашеца и растежа на прашниковите тръбици; 
подпомага придвижването на асимилатите; увеличава броя на цветовете и 
плодовете. 
Недостиг на Mn - признаци: етиолиране на листата; сухо гниене на средните 
листа; нарушава съзряването на семената и процесите на плодообразуване; 
нарушава белтъчната и въглехидратна обмяна - с натрупване на захари и 
амонячен азот; подтиска образуването на репродуктивните органи и конуса на 
нарастване - с натрупване на феноли и ауксини. 
Повече информация за нуждите на растенията от отделни микроелементи и 
препарати за тяхното подхранване ще намерите на www.agrobiostim.com 
  Механизми за приемане и усвояване на минералните вещества 

Транспорт на веществата в корена. Близък и далечен транспорт на йони. 
 Освен за прикрепване на растението към почвата, коренът извлича вода и 
минерални вещества от почвата, в него става първичната обработка и синтеза на 
органични вещества и отделянето на продукти от обмяната на веществата. 
 Приемането на водата и хранителните вещества става чрез активната 
поглъщателна зона на корена - зоната на кореновите власинки.  Кореновите 
власинки увеличават многократно (до 10 пъти) поглъщателната повърхност на 
кореновата система. Минералните вещества са адсорбирани по почвените 
частици. За да ги приемат, корените трябва да ги десорбират от почвата и 
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привлекат на своята повърхност. Веднъж приети, разтворените минерални 
вещества започват да се придивжват по ситемата на апопласта, а след това и по 
симпласта. Чрез симпласта те се придвижват в радиална посока до ксилема и се 
включват в метаболизма. Движението на йоните през симпласта е избирателно - 
пропускат се необходимите и в малки количества йони, а се задържат често 
срещаните баластни йони (Na+). Първата бариера, която йоните трябва да 
преодолеят е целулозната клетъчна стена, втората - клетъчната мембрана. Това 
става чрез пасивен и активен транспорт. Придвижването на йоните и водата по 
симпласта и апопласта от клетка на клетка се обозначава като близък транспорт. 
След това приетите вещества и водата се придвижват по проводящите тъкани до 
различните органи - далечен транспорт. Той включва транспорт на вода и йони 
по ксилема  (възходящ ток от корена към листата) и транспорт на метаболити по 
флоема (низходящ ток от листата към по-долните части, вкл. и отлагането на 
метаболитни продукти като запасни вещества). 
 Взаимодействие между йоните (антагонизъм, синергизъм, 
адитивност) 
 Потребността на йони през различните фази от развитието на растенията 
е различна. Високи потребности от йони растенията имат през фазите на 
активно нарастване и образуване на нови структури. При дефицит на 
хранителни вещества симптомите на гладуване се проявяват най-напред в по-
старите органи, които мобилизират и транспортират към по-младите своите 
хранителни запаси. Силно подвижни са йоните на Na, P, K , по-слабо подвижни 
са тези на Ca и B. За нормалното развитие на растенията се необходими 
различни йони в определено съотношение. Чисти разтвори от един-единствен 
йон, колкото и да е необходим, са отровни за растенията (напр. прорастъци от 
пшеница загиват в чисти разтвори на KCl  или CaCl2, в смесен разтвор от двата - 
не). 
 При преминаване през клетъчната мембрана на два или повече йона с 
еднакъв заряд, те започват да се конкурират за свързване с молекулата - 
преносител - взаимоотношенията се определят като конкуренция антагонизъм. 
Той се проявява между йони от една валентност или между йони с близка 
валентност (Na+ -  K+  или  K+ -  Ca 2+). Между йони с противоположен заряд не 
се наблюдава конкуренция, те не си пречат, а даже в някои случаи се 
подпомагат взаимно - такива отноше феэния се определят  като синергизъм 
(напр. наличието на Р  усилва действието на Мо+). 
Адитивност - наблюдава се при смеси от различни разтвори - общото действие 
на разтвора е равно на сумата от действията на отделните компоненти. 
 Зависимост на минералното хранене от външни и вътрешни 
фактори 
1.Влияние на почвената киселинност 

Всяка почва се характеризира с определена киселинност, която варира в 
границите 4,5 - 8,5. Всяка промяна в почвената киселинност оказва влвияние 
върху растежа и развитието на растението. При рН -7 почвите са неутрални; при 
рН 4,5 - 7 - кисели (ацидофилни); при рН 7 - 8,5 - основни (базифилни). 
 При повишаване киселинността на почвата се ускорява поглъщането на 
аниони, при повишаване на алкалността - на катиони. Промяната на почвената 
киселинност влияе и върху поглъщането на амониевите и нитратни йони - в 
слабо кисела среда (рН -5) усилено се приемат нитрати, в неутрална среда - 
амониеви соли. Ускореното поглъщане на аниони води до намаляване 
съдържанието на органични киселини в почвата. 
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2.Влияние на температурата 
 При нулеви температури минералното хранене е слабо, с повишаване на 
температурата  на всеки 10 ° С то се активира 2-3 пъти, но след 40 ° С рязко 
спада. Причината се крие в необратимата денатурация на белтъците от високите 
температури. 
3. Влияние на светлината - влияе пряко и косвено. Пряко - малкото светлина 
препятства поглъщането на минералните вещества, косвено - посредством 
продуктите на фотосинтезата. Напр. при осветяване на престояли на тъмно 
растения след 2-5 мин. Започва усилено поглъщане на фосфор. 
4. Влияние на количеството вода - водата се поглъща независимо от 
минералните вещества. Дори кратковременно завяхване рязко понижава 
адсорбционните способности на кореновите клетки и нарушава метаболитната 
активност на кореновата система. Преовлажняването също е вредно - променя 
почвените условия в анаеробни. 
5. Концентрация на кислорода - във високи концентарции кислородът подтиска 
поглъщането на амониевите йони и подтиска нитратната редукция. 
6. Етапа на онтогенезата - при ускорени растежни процеси се ускорява 
приемането на минерални вещества. В хода на вегетацията обаче растението се 
нуждае от радлични вещества - напр. магнезият е необходим на овеса през целия 
вегетационен период; при житните - по-голяма част от необходимите минерални 
вещества постъпват до фаза цъфтеж; при всички растения в края на вегетацията 
приемането на минерални вещества се прекратява. 
7. Възможност за натрупване и реутилизация (възстановяване) - някои от 
минерлните вещества могат да се възстановяват и използват повторно (N, P). 
Тяхното натрупване и отлагане в тъканите става до фаза цъфтеж. Други 
химични елементи не могат да се използват повторно - Ca, B, Fe -  те се приемат 
през целия вегетационен период. 
            По-голяма част от химичните елемнти могат да се използват повторно. 
Това важи с голяма сила за фосфора - неговите съединения са силно подвижни, 
така че в растенията винаги съществува отток от фосфорни съединения от по-
старите към по-младите листа. 
 Докато притокът на вещества продължава през целия жизнен цикъл с 
максимум физиологичната младост, то оттокът се засилва със стареенето на 
листата. Във връзка с това е установена зависимост в разпределнието на 
минералните вещества в растенията: високо разположените млади листа са 
богати на лесно подвижни химични елементи и техните съединения - азот, 
фосфор, калий, които могат да се използват повторно; по-старите листа се 
отлагат слабо подвижните калций, бор, желязо, които не могат да се използват 
повторно. 
 При повторно използваемите елементи признаците на гладуване се 
появяват най-напред върху по - старите листа, при неизползваемите елементи - 
при най-младите листа. Познаването на тези особености е от съществено 
значение за ранната диагностика на липсата на някои елементи. В Таблица са 
представени основните симтоми на гладуване при липса на най-важните 
химични елементи. 
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Химичен елемент Симптом при недостатъчност в минералното хранене 
Азот Бледозелен цвят и пожълтяване на листата, слаб растеж и 

ранно окапване на листата 
Фосфор Тъмнозелен цвят на листата, поява на червени до пурпуни 

оттенъци, тъмно до черно съхнене на листата 
Калий Пожълтяване или сивокафяви петна, отмиране на тъкани 

или завиване на краищата – краево загаряне на листата, 
набръчкване на листата 

Калций Повреждане и отмиране на връхните пъпки и корените 
Сяра Бледозелен  цвят на листата 
Манган Просветляване на листата от недостатъчно хлорофил, 

пожълтяване на листата и почервеняване между жилките и 
по краищата 

Желязо Равномерна хлороза между жилките на листата 
Бор Отмиране на връхните пъпки, корените и листата, 

окапване на листата 
Мед Хлороза и побеляване на листните краища 
 

Изучаването на особеностите във физиологията на минералното хранене 
има за крайна цел да повиши добивите от селскостопанските растения. 
Внасянето на някои основни минерални елементи под формата на минерални 
торове в почвата представлява мощен фактор за управление на почвеното 
плодородие и продуктивността на растенията. В практиката се използват 
различни минерални торове, фосфорни и азотни съединения, калиеви соли, 
микроторове, бактериални торове. Растенията могат да приемат тези хранителни 
вещества не само чрез корените си, но и чрез листата. Напр. лесно от листата се 
поглъщат разтворимите соли на азота, фосфора, калия, мангана и др., които 
погълнати от листата се придвижват към останалите органи по същия начин, 
както ако бяха приети от корена. Солите на калция, стронция и бария се 
фиксират в самото място на приемане и не се придвижват към други части. 
Особено ефективно е листното подхранване с фосфор. Поради голямата си 
подвижност много бързо след пръскане той може да се открие във всички части. 
При листно пръскане с желязо лесно се преодолява хлорозата. Извъкореновото 
подхранване не замества естествения процес на минерално кореново хранене, то 
се разглежда като начин за допълнително и бързо снабдяване на растенията с 
минерални елементи в определен период от вегетацията. 

Трябва да се прави съществена разлика между понятията добавки и 
торове. Торовете съдържат основните микро- и макроелементи, нужни за 
нормалното развитие на растенията.. Торенето трябва да е много добре 
дозирано, защото излишъкът на някой химичен елемент подтиска (заключва) 
действието на друг. Причината за това се крие в промяна на почвеното рН от 
елемента в излишък, което пречи на усвояването на останалите.  

Хранителните добавки се приемат на определен етап от развитието на 
растенията с цел развитие на пълния им потенциал - максимално образуване на 
листна маса, цветове, плодове, семена. 
 Хумус 

Хумусът определя наличето на почвообразувателни процеси в почвата. 
Първичните, магмени скали първоначално са подложени на действието на 
дъждове, вятър, ниски и високи температури, които постепенно ги разрушават. 
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Върху разрушените остатъци се настаняват пионерни нисши организми 
(бактерии, гъби, водорасли, лишеи, мъхове), които отделят киселини, ензими и 
др. продукти от обмяната, които ускоряват изветряването и придават 
биохимичен характер на минералните остатъци. Чрез своята жизнена дейност 
микроорганизмите променят състава на почвообразуващата скала в горните 10 -
20 см, като я обогатяват с органични остатъци и продукти от собствената 
обмяна - образува се хумус. Биоорганиката в почвата се минерализира до прости 
съединения като СО2, Н2О, Н3РО3, H2S, NH3, като този процес се катализира 
ензимно от почвените микроорганизми, за които полимерите и мономерите са 
хранителен субстрат. Процесът на хумусообразуване се явява като междинна 
фаза, един вид отклонение от процеса на минерализация. Следователно хумусът 
е резултат от разлагането на органични остатъци в почвата - микроорганизми, 
растителни, животински, гъбни. Почвеният хумус е съставен от различни 
структури съдържащи N,S,P (в него се съдържат почти целият N на почвата (≥ 
95%), както и 90% от S и около 65% от P), различни макро- и микроелементи  
(K,Ca, Mg), Fe, Cu, Zn и т.н. Солите се йонизират в почвения разтвор и нужните 
на растението катиони и аниони се поглъщат от кореновата повърхност чрез 
процесите на обменна адсорбция (замяна на йони с еднаква валентност между 
растението и почвата) осъществявайки процеса на минералното хранене. 
 Взаимоотношения на растенията на база минерално хранене - микориза, 
симбиоза. 

Микоризата е често срещано явление при растенията. Изразява се във 
формирането на определени симбиотни отношения, основани на базата на 
взаимната изгода между висши растения и гъби. Гъбният компонент подпомага 
корените при всмукването на водата и минералните вещества, а вероятно и 
някои органични съединения от почвата. На свой ред гъбата получава от 
висшето растение органични съединения в подходяща за усвояване форма. 
Такъв тип хранене се определя като микотрофно. Формиралите се отношения 
между двата организма не изключват възможността на определен етап това 
съжителство да се превърне в паразитизъм. В едни случаи гъбните хифи обвиват 
корените отвън поемат функцията на кореновите власинки. В този случай 
микоризата се определя като външна (ектотрофна) и е характерна за корените на 
брезата, дъба, белия бор. Корените на гостоприемника претърпяват известна 
метаморфоза - задебеляват, закърняват, изчезват кореновите власинки, слабо се 
развива гугличката.   

              
 

 
Фиг. Ектотрофна микориза при летен дъб (Quercus robur) - А, и ендотрофна микориза 
при салеп (Orchis mascula ) - Б: 1 - гъбни хифи, обвиващи корена; 2 - гъбни хифи, 
навлезли в корена 
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В повечето тревисти и дървесни растения гъбните хифи проникват по-
дълбоко в кореновата тъкан - вътрешна (ендотрофна) микориза. Гъбните хифи 
проникват в паренхимните клетки на първичната кора и нарастват в 
междуклетъчните пространства. Микоризата е толкова необходима, че някои 
растения не могат да се развият, ако не съжителстват с гъби. При някои видове 
симбиозата започва още в зародиша на семето, който съдържа гъбен мицел. В 
най-висока степен към гъбите са привикнали орхидеите, чиито кълнове не могат 
да продължат развитието си без гъбни хифи. Вътрешната микориза е характерна 
за едносемеделните растения - пшеница, ръж, ечемик, перуника, власадки; лук; 
орхидеи; както и за двусемеделните - лоза, здравец, ягода, орех и др. 

Бактерийни грудки - образуват се по корените на бобовите растения в 
резултат на симбиоза с бактерии от род Rhizobium. Бактериите проникват от 
почвата чрез кореновите власинки навътре в кората на младите корени и 
предизвикват разрастване на тъканите под влияние на веществата, които 
излъчват.  

 

 
 

Грудките са покрити с екзодерма (покривната тъкан на корена), но 
средната им част се изпълва с бактероидна тъкан, всред която се разполагат 
бактериите. Между клетките на корена и бактериите се осъществява тясно 
биохимично взаимодействие, при което бактериите синтезират органични 
вещества чрез използване на молекулярен азот, недостъпен за висшите растения. 
Част от тези вещества се усвояват от висшето растение, което от своя страна 
осигурява на бактериите съединения от почвата. Благодарение на 
допълнителния източник на азот, бобовите растения синтезират повече 
белтъчини. Азотфиксацията е най- силна  по време на цъфтеж и след него, 
когато нуждата на развиващите се семена и плодове от азот е най-голяма. 
Изчеслено е, че на един ха люцерна грудковите бактерии усвояват 150-200 кг 
свободен азот, значителна част от който остава в почвата в свързан вид, заедно с 
растителните остатъци. При определени условия тези взаимотношение могат да 
преминат в паразитизъм - например на недостиг на химичния елемент бор в 
почвата грудковите бактерии стават опасни паразити. Освен в бобовите, 
бактерийни грудки се образуват по корените образуват черната елша, 
миризливата върба и др. 

Фиг.  Бактерийни грудки по корените 
на лупина (Lupinus polyphyllus): 
1- грудка; 2 - покривна тъкан; 3 - 
паренхим на вторичната кора; 4 - 
флоем; 5 - камбий; 6 - сърцевинен лъч; 
7 - първичен ксилем; 8 - вторичен 
ксилем; 9 - бактероидна тъкан; 10 - 
проводяща тъкан 
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Екологични групи растения според физичните свойства на почвата: 
1. псамофити - растения, обитаващи песъчливи терени (песъчар, класник) 
2. хазмофити - растения, обитаващи скелни пукнатини (скален очеболец, 

еделвайс) 
Екологични групи растения според общите запаси от хранителни вещества в 
почвата: 

1. олиготрофи - развиващи се на бедни почви 
2. мезотрофи- развиващи се в средно богати почви 
3. еутрофи - развиващи се в богати почви 

Екологични групи растения, приспособени към специфични минерални 
вещества в почвата: 

1. Халофити - видове, обитаващи влажни засолени почви - солянка, суеда 
2. Нитрофили - видове, развиващи се върху почви, богати на азот - 

обикновена коприва 
3. Калцифили - видове, предпочитащи варовити почви - люляк, бадем 

Екологични групи растения, развиващи се при специфично рН на почвата: 
1. ацидофили - предпочитат кисели почви - рН под 6,7 
2. неутрали - видове, виреещи в неутрални почви - рН - 6,7-7 
3. базифили - видове, растящи в алкални почви - рН - над 7 

 
Модул 6. Метаболизъм на растителната клетка. 
 
 Всяка клетка представлява една добре регулирана лаборатория, в която се 
извършват стотици реакции при специфични условия. Успоредно с това тя не 
престава да обменя вещества и Е с външната среда и същевременно да поддържа 
едно завидно постоянство на вътрешните процеси. Интересно е да се отбележи, 
че за разлика от някои общоприети физични закони,  според които материята се 
стреми към безпорядък, в живата клетка процесите са съгласувани и 
извършвани в определен порядък - от мономери се изграждат полимери и 
същите  се разграждат в обратен ред. 

Във всеки организъм, включително и в растителния, се поддържа едно 
постоянство от физикохимични параметри - нормално налягане, рН близко до 
неутралното, тесни температурни граници, ниски концентрации на реагиращите 
вещества. За протичане на процесите е необходим катализатор (ензим) и Е.  

Реакциите, които се извършват в организъм с такива параметри, се 
наричат биохимични. Съвкупността от биохимични реакции, протичащи в 
клетката, се обозначават като клетъчен метаболизъм, който винаги върви с 
обмяна на Е.  

Всяка биохимична реакция, превръщането на един метаболит в друг се 
нарича метаболитно стъпало, а поредицата от биохимични реакции образуват 
метаболитна верига. 

Някои метаболитни вериги имат цикличен характер, други се пресичат , 
разклоняват, при трети метаболитните стъпала са необратими, което налага да 
се минава по различен път. 

В растителната клетка протичат два основни тъпа реакции: процеси на 
синтез (анаболитни) и процеси на разграждане (катаболитни). Двата типа 
процеси са взаимно свързани. Напр. гликолизата е противоположна на 
фотосинтезата. 
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За да протичат биохимичните реакции в клетката, тя трябва непрекъснато 
да се зарежда с вещества и Е от външната среда - външна обмяна.  

Когато един организъм може да изгражда органични съединения изцяло 
от неорганични, той се определя като автотрофен - зелените растения, зелените 
водорасли. Източникът на Е за тях е външен - слънцето, или вътрешен - 
окисление на неорганични съединения. (серни бактерии). 
 Ако за синтеза на органични съединения се използват неорганични и 
органични, то организмът се определя като хетеротрофен - някои 
насекомоядни растения.. В случая се използва собствена Е или Е на 
хранителните вещества.  Разграждането на хранителните вещества може да 
стане в аеробни (кислородни) условия - аеробно окисление, или в анаеробни 
условия - ферментации. 

Следователно  по отношение на синтетичните (анаболитни) процеси 
съществуват два основни типа обмяна - афтотрофна и хетеротрофна. 
Разликата се определя от източника на използваната  Е.  

 
Асимилация на С 

1.Значение на С асимилация - 45 % от сухото вещество на всички живи 
организми принадлежи на С. С изгражда въглеродния скелет на всички живи 
същества. Изчислено че за 1 година сухоземните растения усвояват от въздуха 
67,8 млрд т СО2, а водните - 330 млрд т, което означава, че за 33 години земните 
растения биха усвоили целия СО2 от въздуха, ако той не се върщаше обратно в 
атмосферата. Чрез същия кръговрат на С за 3 000 години ще се обнови целия 
запас от О2. 

2. Видове асимилация на С 
Биосинтезата на органични съединения (основно въглехидрати) е 

автотрофна или хетеротрофна. 
При хетеротрофната асимилация организмите не са способни да 

синтезират органични вещества от неорганични. Хетеротрофно асимилират С 
бактериите, гъбите и животните и в изключителни случаи водорасли и висши 
растения с безхлорофилните си части - корен, стъбло и др. 

Хетеротрофната асимилация на С се извършва от сапрофити и паразити. 
Сапрофитите извличат С от органични хранителни остатъци (мъртва 

материя) чрез разграждане (дисимилация) - плесени от род Mucor, Aspergillus, 
Penicilium, низши и висши гъби. 

Паразитите приемат наготово органични вещества от организма -
гостоприемник, като намаляват метаболизма му. В много случаи това е свързано 
с отделяне на токсични вещества. Паразитират бактерии, гъби, висши растения. 
Частен случай на паразитизма е симбиозата - паразитно съвместно съжителство, 
полезно и за двата вида. Единият от тях трябва да има хетеротрофен тип хранене 
- напр.  бобови + Rhizobium, лишеи. 

Автотрофна асимилация на С 
Автотрофна асимилация на С извършват както низши организми - 

бактерии, така и висши растения. Разликата е в условията при които тя се 
извършва. 

Бактериалната фотосинтеза се извършва в безкислородна среда - в солени 
и сладки води, но не и в почвата. Извършват я зелени и пурпурни бактерии, 
които използват светлина за усвояване на СО2, но в безкислородни условия.   

Бактериална фотосинтеза извършват зелените бактерии от род 
Chlorobium и  Chloropseudomonas. Като източник на Е те използват светлината, 
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като източник на е- за редукция на СО2 - съединения на S (H2S, S, SO2, SO3)  и 
органични съединения,  като източник на Н+ е SН2. 

Серни пурпурни бактерии от род Chromatum, Thiospirillum – около 50 
вида, анаеробни, яркочервени, поради наличието на пигменти 
бактериохлорофил, бактериопурпурин, бактериородопсин. Окисляват серни 
съединения до сярна киселина. 
  В минерализирани води, където живеят пурпурните и зелените бактерии, 
сярната киселина встъпва в реакция с йони на метали и образува сулфати. 

СО2+2Н2S ─ (СН2О) + 2S+ Н2О 
Когато сероводородът се изчерпи, бактериите започват да окисляват 

сярата до сулфати. 
Несерни пурпурни бактерии от род Rhodospirilum, Rhodopseudomonas -  

разпространени в блатни и тинести места с гниеща органична материя. 
Обагрени са в червено и жълтокафяво, съдържат бактериохлорофил и са 
факултативно анаеробни. 

 
   Фотосинтеза 
 Фотосинтезата е процес при който светлинната Е се траснформира  в 
химична, а от неорганични вещества Н2О и СО2 се синтезира глюкоза. 

В резултат на фотосинтезата върху земната повърхност ежегодно се 
ватрупват 382 млрд т органична материя - 99% от земната биомаса е получена в 
резултат на фотосинтезата. За производството на тази биомаса от атмосферата 
се поглъщат 68 млрд т СО2 , а заедно с морските растения - 398 млрд т. 
 Въпреки голямата консумация на СО2, неговото количество в 
атмосферата остава постоянно - 0,03 % , което се дължи на противоположния 
процес - дишане, което  намалява количеството на органичната материя и О2 и 
увеличава количеството на СО2. 
Основно балансово уравнение 

СО2+2Н2О ─ (СН2О) +О2+ Н2О 
   1/6 част от молекулата на глюкозата 

Източник на Е е светлината, а донор на протони - Н2О.  
От глюкозата се синтезират скорбяла, други въглехидрати, белтъци и 

мазнини.Тези продукти на фотосинтезата се наричат асимилати. 
Ван Нил (1949, 1936) предлага универсална формула за процеса на 

усвояване на СО2 на светло: 
СО2 +2Н2А ─ (СН2О) + 2А+ Н2О, където Н2А е универсален донор на Н2. 

 Днес можем да обобщим, че фотосинтезата е процес, извършващ се от 
автотрофни организми в кислородни условия -  висши растения, водорасли, 
цианобактерии. Някъде между 3,5 и 2,3 билиона години цианобактериите са 
извършили първата фотосинтеза в кислородна среда, която е изглеждала така: 

2H2O → 4e- + 4H+ + O2 
CO2 + 4e- + 4H+ → CH2O + H2O 
Съществен момент от фотосинтезата е дисоциирането на водата на е-, Н+ 

и свободен О2. Отделянето на свободен кислород при фотосинтезата е 
странично следствие с чудовищни последствия.  

Така фотосинтезиращите организми са се приспособили първо да 
използват слънчевата Е за окисление на водата до О2 и да произвеждат АТФ и 
НАДФ, и второ - да изразходват този АТФ за С фиксация в цикъла на Калвин 
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Кратки исторически данни за развитието на учението за фотосинтезата 
 В началото на 17 век учените започват да си задават въпроса как и 

от какво растенията нарастват, какви хранителни вещества използват. Пръв през 
1771 г. англичанинът Пристли чрез серия от опити доказва, че зелените растения 
чистят замърсения от дишане и горене въздух. Той се смята за откривател на 
фотосинтезата, но  едва през 1883 немският физиолог Пфефер нарича процеса 
фотосинтеза. 

През 1782 г. швейцарският учен Сенебие показва, че при този процес се 
образуват и органични вещества, т.е. че това е вид хранене, което той нарича 
въздушно. Пръв за влиянието на светлината се досеща холандецът Ингенхаус 
(1799), който доказва, че земните растения са единствените източници на О2. 
 В началото на 19 в. Сосюр доказва количествено, че синтеза на 
органични вещества от растенията се осъществява за сметка на СО2 и Н2О и 
съставя балансовото уравнения на процеса. Немският ботаник Сакс открива 
дишането при растенията и доказва, че в процеса фотосинтеза се синтезира 
скорбяла. Енгелман през 1880 г. открива хлоропластите и доказва отделянето на 
О2 като краен продукт.  

Майер показва, че фотосинтезата е процес на трансформация на 
светлинната Е в химична. Тимирязев използва спектралния анализ за доказване 
на пряката зависимост между спектралния състав на светлината и 
интензивността на фотосинтезата. Впоследствие се установява, че фотоситезата 
се състои от два типа процеси: светлинни (фотохимични) и тъмнинни (ензимни). 

Структурна организация на фотосинтетичния апарат  
при прокариоти и еукариоти 

 Процесът фотосинтеза протича в специални фотосинтезиращи клетки, 
съдържащи фотосинтезиращи пигменти. Клетките на прокариотите са най-
просто организираните автономни фотосинтезиращи структури. Мембраните, 
обезпечаващи фотосинтезата, не са обособени в органи и в отстъствие на 
светлина могат да превключат на дишане. 
 При висшите растения фотосинтезират листата и стъблата, богати на 
фотосинтезиращи структури - хлоропласти. Фотосинтезата (въздушното 
хранене)  се извършва в тилакоидните мембрани на хлоропластите. Независимо, 
че не участват пряко във фотосинтезата, в нея са заангажирани и корените. 

В хлоропластите се извършва: абсорбцията на светлината от хлорофила; 
трансформация на светлинната Е в химична; фиксация и редукция на СО2; 
фотолизата на водата. 

Улеснения за фотосинтезата са гръбокоремната форма на листата, 
наличието на устица, гъста мрежа от проводящи снопчета, 2 типа мезофил - 
гъбчест и стълбчест. 
   Растителни пигменти 
 Основна роля във фотосинтезата играят растителните пигменти, 
изпълняващи ролята на първични акцептори на светлинните кванти и 
осъществяващи по-нататъшно превръщане на химичната Е. 

Растителните пигменти се делят на 4 вида: хлорофили, каротиноиди, 
фикобилини, антоциани. 
Хлорофили - зелени пигменти, открити в листата през 1818 г. от Пелетиер и 
Кавентон. Хлорофилът има циклична структура с няколко активни групи и  Mg 
йон. В зависимост от наличието на една или друга група, съществуват 5 вида 
хлорофил: хлорофил А (със синьозелен цвят); хлорофил В (жълтозелен); 
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хлорофил С и хлорофил Д - в червени и кафяви водорасли; бактериохлорофил - 
в серни, несерни пурпурни и зелени бактерии,  
Основно свойство - поглъща избирателно светлинните лъчи - максимум на 
поглъщане в червената област с дължина на вълната 668 нм; способен да  
флуоресцира - разтворен в органични разтворители излъчва червена светлина. 
Каротиноди - жълто или оранжево оцветени пигменти (около 300 вида). Във 
фотосинтетичния апарат на висшите растения 98% от жълтите пигменти са 
каротеноиди. В зависимост от това дали съдържат О или не се делят на:  
- каротини - безкислородни съединения с двойни връзки - ликопин; γ каротин.  
Двойните връзки в молекулите им придават жълт цвят.  
- ксантофили - с кислород в хидроксилна група - ά и β каротин (с два или 3 
изопренови пръстена). 

Значение - каротиноидите предпазват хлорофила от окисление, могат да 
се превръщат от един вид в друг с участие на О2, поглъщат светлината в 
определен спектър 
Фикобилини – съдържат се в морските червени, криптофитови водорасли 
(фикоеритрин), цианобактериите и някои синьозелени водорасли (фикоцианин). 
Разтворими са във вода, полициклични съединения, предават погълнатите 
кванти светлина на хлорофила в зеления и жълт спектър. Така морските 
водорасли могат да поглъщат по-дълбоко достигащата зелена светлина и да я 
използват за фотосинтеза. 
Антоциани – водоразтворими пигменти, разположени в клетъчния сок. 
Оцветяват растителните части в лилаво, червено, кафяво през есента и при 
ниски температури. 
   Фотосинтетични фази 

Фотосинтезата е сложен, но единен процес. В него се извършват 
едновременно над 30 вида реакции. Тяхното съгласувано протичане е възможно 
само чрез пространствано разделяне. Част от реакциите протичат в 
тилакоидната мембрана при участие на светлина  и се означават като светлинна 
фаза на фотосинтезата. Друга част реакции протичат на тъмно през нощта в 
стромата на хлоропластите и се нуждаят от Е - означават се като тъмнинна фаза 
на фотосинтезата.  

През светлинната фаза става улавяне и трансформиране на слънчевата Е в 
химична. Като източник на Е се използва видимата част от светлинния спектър 
и част от UW и инфрачервена област (380 -750 нм), а при бактериите достига 
дължината на лъча достига до 900 нм. Листата поглъщат 80-85% от видимата 
светлина, 5 -10 % се разсейва. Пигментите, които участват във фотосинтезата, са 
предимно хлорофили и каротиноиди. Те се разполагат в тилакоидните мембрани 
в т.н. светлосъбиращи комплекси (ССК). Тези ССК, заедно с други вещества, 
образуват фотосистеми - ФТС 1 и ФТС 2. Разположението им е такова, че 
функционират по две, което става за сметка на белтък - преносители, пренасящи 
е- между двете системи. Тези белтъци образуват електрон -транспортна верига. 

Двете фотосистеми функционират едновременно  и се допълват. 
Светлинна фаза - етапи: 

1. Улавяне на светлина от ССК и преминаване на пигментните 
молекули от основно във възбудено състояние; 

2. Предаване на Е чрез трептене към молекула хлорофил, 
разположена централно във ФС І; реакционен център (фокусиране на 
слънчевата Е в една единствена хлорофилна молекула); 
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3. Възбуждане на хлорофилната молекула, при което се отделят е-  - 
окисление на хлорофилната молекула; 

4. Пренасяне на избитите е- по електронна верига до краен приемник 
- коензим (нуклеотид, който може да приема е- и протони и да се редуцира. 

5. Възстановяване на възникналия е- дефицит на ФС І чрез 
задействане на ФСІІ. Тя функционира подобно на ФС 1 - възбужда се от 
светлината, избиват се е- от реакционния център, поемат се от транспортни 
вериги и се предават на ФС І. Разликата е тази, че източник на е- за ФС ІІ е 
водата - фотолиза (разграждане на водата на Н и О атоми). О2 от водните 
молекули се отделя в атмосферата, а Н (протони) остава в средата и се използва 
за редукция на коензима.  

При висшите растения успоредно с фотолизата на водата се извършва и 
синтез на АТФ. Процесът се нарича фотосинтетично фосфорилиране и се 
извършва от ензимен комплекс, вграден в тилакоидните мембрани. 
 Сумарнопо време на светлинната фаза се извършват следните процеси: 

- светлинната Е се преобразува в химична - синтезира се  АТФ; 
- фотолиза на Н2О - отделя се О2; 
- получава се  редуциран коензим  (НАДФ.Н2 ) - изходен субстрат 

за синтеза на въглехидрати и други органични съединения; 
Крайни продукти от светлинна фаза - АТФ, редуциран коензим НАДФ.Н2 и О2. 

При фотосинтезиращите бактерии съществува само ФСІ , поради което 
фотолиза на водата не се извършва. 
Тъмнинна фаза - етапи: 
 Протича в стромата на хлоропластите и е енергозависим процес, 
изисква и участието на ензими. Най - общо при тази фаза става поглъщане на 
СО2 от листата, при което става включването му в органични съединения - 
монозахариди, изходна форма за получаването на по-сложни органични 
съединения. В зависимост от броя на С атоми на първото съединение,  което 
приема СО2  (първичния  акцептор), са установени 4 типа фиксация на въглерода 
(СО2) - С3,С4, САМ тип и фотодишане. 
 
Видове фиксация на С: 
С3 тип фиксация на С - цикъл на Калвин (пентозофосфатен цикъл). Цикълът е 
открит от екип от учени през периода 1940 – 1950  от Melvin Calvin, Andrew 
Benson и  James Bassham. През 1961 г. Калвин печели Нобелова награда по 
химия за този цикъл. 

 Първи стабилни продукти от цикъла на Калвин са С3 въглеродни 
съединения - глицералдехид 3Ф (ГАФ). 
             Цикълът влючва поглъщането на СО2 от устицата и фиксацията му 
(присъединяването) към монозахард (С5 - РДФ - рибулозодифосфат). В 
реакцията участва Н2О. Процесът има цикличен характер - получава се С6 
съединение, което се разпада до две С3 съединения (2 молекули 
фосфоглицеринова киселина = 3 ФГлицерат). В тази реакция СО2 се превърща в 
карбоксилна група на ФГК (фосфоглицериновата киселина - процесът се нарича 
карбоксилиране. Три оборота от цикъла дават С3 съединение - глицералдехид 3Ф 
(ГА3Ф), две молекули от който образуват глюкоза. При всеки оборот се 
регенерира РДФ (С5 въглеродно съединение). 

Растения, които фиксират С чрез цикъла на Калвин - с първи акцептор С5 
въглеродно съединение, първи стабилен продукт - С3 въглеродно съединение 
(3ФГ) се определят като С3 тип растения. 
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Фотосинтезата при тъкъв тип растения не е ефективна и се влияе силно 
от наличието на О2 (подтиска се), на светло се отчита и фотодишане (поглъщане 
на О2  и отделяне на СО2 - както при бозайниците и човека), което води до 
загуба на субстрат и Е. 

С4 тип фиксация на С - цикъл на Хеч и  Слек - присъединяват СО2 към С4 
въглеродни съединения - малат или аспартат.  

Много тропични треви и растения, захарната тръстика и царевицата, 
фиксират СО2  в  С4 въглеродни съединения - ябълчна и аспарагинова киселина 
с междинен продукт оксалоцетна киселина. С4 тип растенията имат специфична 
анатомия на листата (кранц анатомия). Мезофилът не е ясно  разграничен на 
два слоя - гъбчест и стълбчест, а проводящите снопчета са обвити с пръстен от  
паренхимни клетки. Мезофилните клетки изграждат целия лист и имат връзка с 
въздушните стаички на устицата на епидермата. Клетките на мезофила са богати 
на  хлоропласти с добре оформени грани. Те първи приемат СО2 и го включват в 
С3 съединение (фосфоенол пируват - ФЕП), който се превръща в оксалоцетна 
киселина (ООК - С4 съединение - първи стабилен продукт), а той чрез 
редуцирания коензим НАДФ.Н2 - в малат или аспартат (С4). В паренхимните 
клетки на проводящите снопчета малатът и аспартатът включват  СО2 към РДФ 
в цикъла на Калвин (С3 тип фиксация), а пируватът се връща обратно в 
мезофилните клетки. Двата пътя - С4 и С3 фиксацията се разделят 
пространствено. Вместо да фиксират директно СО2 в цикъла на Калвин, С4 тип 
растенията го транспортират към С4 органични киселини, които притежават 
способността да регенерират СО2 в хлоропластите на паренхимните клетки, 
който след това се включва в цикъла на Калвин. В хлп на паренхимните клетки 
функционира само ФС І, катализираща цикличното фосфорилиране, 
фотодишане липсва - т.е. те фиксират С по-икономично. 

Освен изброениет по-горе видове, такъв тип фиксация имат соргото, 
ориза, картофите, тютюна - общо около 7 600 вида (3%) от земната флора 
използват този тип фиксация на С, а също и представители от Млечковите, 
Кръстоцветни, Лободови, Карамфилови, Острицови, Щирови. 

САМ тип - характерен за сукулентните растения от аридните (сухи) 
области на Земята, при които устицата се отварят вечер. Първичен акцептор на 
СО2 на светло е РДФ (С5), на тъмно - ФЕП (С3). През деня органичните 
съединения, синтезирани през нощта, се декарбоксилират - СО2 се включва в 
цикъла на Калвин при затворени устица и се синтезира скорбяла и други 
въглехидрати. Реакциите от този метаболизъм се извършват в една и съща 
клетка, но са разделени времево - през деня и нощта..  
 Фотодишане (гликолатен път на асимилация на СО2) - процес на 
поглъщане на О2 и отделяне на  СО2 от устицата  в присъствие на светлина. 
Молекулите на О2 и СО2 се конкурират, стремейки се да взаимодействат с един 
и същ активен център на ензима РДФ карбоксилаза (същия, който свързва СО2 в 
Цикъла на Калвин), така че С5 захарите се свързват с О2 вместо СО2. В 
присъствие на О2 този ензим може да действа и като оксигеназа, катализирайки 
окислението РДФ до ФГК. 
 Фотодишането се явява биохимична отбивка, обезпечаваща Калвиновия 
цикъл при ниски концентрации на СО2 или излишък на О2. В основата на 
фотодишането лежи пентозофосфатният С3 път.  

Фотодишането се влияе силно от светлината и концентрациите на О2 и 
СО2. Характерно е за С3 тип растенията. При високи концентрации на СО2 и 
ниски на О2 преобладава карбоксилирането -  образува се на ФГК от РДФ. При 
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ниски концентрации на СО2 и високи на О2, се образува ФГК и глиоксалат. И 
два варианта изискват светлина. 

Фотодишането се извършва в три вида пластиди: хлоропласти, 
пероксизоми и митохондрии. 

Образуваната в хлп ФГК отива в пероксизомите, където се преобразува 
до глиоксалат - глицин (аминиране), който се декарбоксилира в митохондриите 
до серин, СО2 и амоняк. 

Фотодишането е еволюционно наследен белег. Древната атмосфера с 
примитивни растения е била бедна на О2 и не е създавала конкуренция между 
двата газа за ензима. Фотодишането намалява ефективността на фотосинтезата 
като “измъква” С молекули и Е от цикъла на Калвин. Въпреки това то е главен 
източник на Н2О2 . 

Въпреки всичко някои растения са се научили да контролират 
фотодишането, като увеличава концентрацията на СО2 в листата си за да може 
РДф карбоксилаза да произвежда по-малко глиоксалат. 

С4 растенията поглъщат СО2 с мезофила си, където той се включва във  С 
съединения и натрупва в паренхимните клетки около проводящите снопчета, 
където концентрацията на О2 е малка и не позволява фотодишане. Там малатът 
поема СО2 и се завърта цикъла на Калвин. 

Влияние на фотодишането от концентрацията на СО2 и О2 - намаляването 
на СО2 се наблюдава в оранжерии и на открито при култури със слята 
повърхност в отсъствие на движение на въздуха. В затворените помещения, 
каквито са оранжериите, въздухът се обогатява на СО2 чрез горене на петролни 
продукти за отопление, чрез поливане с вода, обогатена на СО2, чрез внасяне на 
твърд СО2 и др. При ниски концентрации на О2, фотосинтезата нараства, а 
фотодишането намалява. 

Влияние на екологичните фактори върху процеса на фотосинтеза 
Влияние на светлината 
Фотосинтеза се извършва при минимално осветление, дори и на свещ. С 

увеличаване на осветеността се увеличава и фотосинтезата - достига своя 
оптимум при 0,85 кал/см2, след което става насищане. Светлина с голяма 
интензивност разрушава фотосинтетичния апарат (става фотоокисление на 
хлорофила и инактивиране на ензимите). Ако процесът е продължителен, 
измененията са необратими. Силната светлина принуждава хлп да се обърнат с 
тясната си страна към източника на светлина.  

Спектър на светлината - при облъчване със червена светлина - 
синтезират се повече въглехидрати, със синя - повече аминокиселини и белтък. 

Денонощен ход на светлината - при растенията на умерения пояс при 
фотосинтезата съществуват два пика - преди обяд и около 16 ч. 

Влияние на СО2 - с увеличаване на количеството на СО2 се увеличава 
интензивността на фотосинтезата. Поради това в оранжерии и полски условия 
въздухът изкуствено се обогатява с СО2. При температура 30 градуса и 0,13% 
концентрация на СО2 фотосинтезата е максимална. 

Влияние на температурата - от Т се повлияват най-вече ензимните 
реакции, извършващи се през тъмнинната фаза. Фотосинтеза се извършва при 
най-ниска температура - - 5 °С, максимална е при 25 °С, над 40 °С се 
денатурират ензимите, обслужващи фотосинтезата, пустинните растения 
фоготисинтезират и при 58 °С. 
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При увеличаване на Т с 10 °С интензивността на фотосинтезата се 
увеличава 1 - 2 пъти напр. мъховте фотосинтезират при минусови температури, 
някои термоустойчиви водорасли - при + 80 °С. 

Влияние на водата - при воден дефицит хлп се разрушават, намаляват 
граните и мембраните.  

Количество хророфил - сенколюбивите растения имат повече хлф от 
светлолюбивите. 

Количество О2 - неговата концентрация във въздуха е 21 %, но тя оказва 
инхибиращо влияние върху фотосинтезата. Влиянието на О2 е пряко свързано с 
фотодишането. При С4 тип фотодишане не е установено. При осветяване 
дишането се увеличава. 

Наличие на минерални вещества - N - влиза в състава на амк, нк, белтъци; 
Р - изгражда  АТФ, АДФ, АМФ; без азот и фосфор  се разрушават тилакоидите; 
без азот и желязо - намалява се поглъщането на СО2 - хлороза; без магнезий – 
хлороза. 

Съвместно действие на няколко фактора – закон на Либих за 
лимитиращите фактори - интензивонстта на фотосинтезата се определя от този 
фактор, който е в минимално количество - напр. при ниски Т и много светлина 
лимитиращ фактор е температурата. 

Фотосинтеза и добиви  
Фотосинтезата е процес, при който се синтезират всички видове 

органични съединения. При средна интензивност на фотосинтезата за 1 час се 
поглъщат 10 - 15 мг СО2. При оптимална комбинация на факторите 
количеството се увеличава 10 - 15 пъти. Голяма част от синтезираните 
асимилати се разграждат в процеса дишане. При С4 типа растения, които са 
адаптирани към високи Т и силна слънчева радиация, фотосинтетичната 
продукция е висока поради отсъствие на фотодишане. 

Начини за повишаване на продуктивността: 
- намаляване на фотодишането - с ↑ концентрацията на СО2; 
-  селекция на нови сортове с ниска степен на фотодишане, инхибитори на 

фотодишането; 
- ↑ степента на осветеност - чрез структуриране на посевите - напр. при посев на 

царевица - повърхността на връхните листа е 23,7% , а поглъщат 47 % слънчева 
Е, повърхността на долните листа 60 % - поглъщат 36 % слънчева Е. 

- подхранване на растенията с N, P, K. 
Разпределение, транспорт и отлагане на асимилатите 
Синтезата на органични вещества в хлп става за 7-8 часа. 

Асимилатите подтискат фотосинтезата, поради което те не трябва да остават в 
листата. Синтезираните органични вещества се оттичат в цитоплазмата, една 
част от тях се използват в процеса дишане, а друга  се отлагат като резервни. 

През различните фази от развитието на растенията преобладава една 
или друга форма на усвояване на асимилатите. През първите фази от развитието 
синтезираните асимилати се използват като градивен материал за нарастване, в 
последствие се придвижват към корените, където се натрупват като резервни.  
Част от тях се натрупват в семената. 

Асимилатите се придвижват към корените и долната част на 
растенията по флоема. Най-бързо и лесно се придвижва захарозата, 
триозофосфатите (С3 съединенията) - ФГА, ФГК, яблъчната киселина, най-
бавно - лимонената киселина. Мазнините, както и белтъците, не се движат - 
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синтезирани в листата, те се натрупват на място като мастни капки или 
алейронови зърна, или се транспортират преработени. 

Транспортът на асимилати включва три нива: вътреклетъчно, 
междуклетъчно и по флоема. Синтезираните  асимилати се придвижват в 
цитоплазмата, откъдето преминават в паренхимните клетки на проводящите 
снопчета - чрез плазмодезмите (симпласта) или по свободното пространство. 
Скорост на придвижване - 10-60 см/час. 

Транспорт по флоема (масов транспорт) - обикновено се извършва в 
низходящо направление, но при образуването на цветове, плодове и семена 
променя посоката си във възходящ. Скорост - 50 -100 см/час. 

 
Екологични групи растения  

Според количеството слънчева енергия  
Хелиофити - светлолюбиви видове, развиващи се оптимално при пълна 
слънчева светлина - виреят на открити, слънчеви места - живовлек, метличини, 
пача трева; 
 Хемисциофити (сенкоиздържливи) - развиват се при пълна слънчева светлина, 
но могат да понесат и голямо засенчване - житни и ливадни култури със слята 
повърхност - власадки, райграс, метлици; 
 Сциофити (сенколюбиви) - видове, развиващи се под склопа на дърветата - не 
понасят пряка светлина - мъхове, киселиче, омайниче; 
Според нуждите от топлина  
Хекистотерми - студенолюбиви видове, населяващи високите планини и 
северните райони по света - еделвайс; 
Микротерми - растения на умерено - студените области; 
Мезотерми - растения в умерено топли области;  
Ксерофили - растения, виреещи в зони с топъл и сух климат; 
Хидромегатерми - растения, изискващи много топлина и влага. 

 
Асимилация на азота - азотно хранене 

В сухото вещество на растенията освен С, О, и Н се среща и N - 2-
4 %. Азотът е един от най-важните макроелементи, влизащ в състава на белтъци, 
нк, пигменти, фитохормони, витамини. Въпреки че в атмосферата 
азотнотоучастие е 70 - 80%, растенията не могат да го усвояват. Чрез корените и 
листата те приемат само разтворения в почвата (и азотните торове) азот. 
Азотният глад най-често се изразява в нискоръстност, тъканите са с дребни 
клетки и груби клетъчни стени. Почвеният N (0.1-0.3%) е концентриран в 
хумуса и бързо се изчерпва, поради което растенията трябва непрекъснато да се 
подхранват с азотни торове. В почвата азотът се намира под формата на 
органични и неорганични съединения. В неорганична форма азотът се среща 
като нитратни соли (нитратен азот) и амониеви соли (амонячен азот), а в 
органична форма - като основна съставка на хумуса и продуктите от 
разпадането му - аминокиселини и др.  

Въпросът за усвояването ва азота е бил решен първо опитно, като 
се установило, че растенията лесно го приемат като карбамид или амк 
аспарагин. Другите източници на азот - белтъци, липиди и други неразтворими 
във вода съединения, не могат да се усвоят от растенията. За да може азотът от 
тези съединения да се приеме от растенията, те трябва да се подложат на 
амонификация от почвените микроорганизми, при което става хидролиза на 
белтъците до аминокиселини и се освобождава амоняк. Под действие на 
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нитрифициращите бактерии този амоняк се окислява до нитрати или в кисели и 
недобре аерирани почви по амониеви соли. 

Физиологичното въздействие на амониевите и нитратни йони е 
противоположно по отношение на синтеза на органични киселини - почвите с 
кисела реакция и неутралните благоприятстват приемането на азота в амониева 
форма, което намалява тяхната киселинност; киселите почви благоприятстват 
усвояването на нитратен азот. 

Биологична фиксация на азота 
През 1838 г. французинът Бусенго установява, че добивът от 

пшeница нараства, когато се засява след бобови растения; засят след житни не 
се наблюдава такава тенденция. Той прави извода, че Бобовите асимилират 
азота от въздуха, вкарвайки го в почвата. През 1886 г. биват открити грудковите 
бактерии, “виновници” за азотфиксацията. През 1888 г. учените изолират чиста 
култура от грудкови бактерии от род Rhizobium, които свързват азота по 
биологичен начин. (В опитни условия е установено, че атмосферният азот се 
превръща в амоняк при Т - 400° С и 300 атмосфери налягане). Количеството на 
свободноживеещите азотфиксиращи бактерии е огромно - в 1 грам почва се 
съдържат  2 000 - 20 000 бактерии, за 1 година те могат да обогатят почвата с 20 
- 40 кг азот на 1 ха. Бактериите водят аеробен и анаеробен начин на живот. От 
аеробните най-широко разпространени са представителите на род Azotobacter и 
Chroococcum, Nitrozomonas, от анаеробните - род Clostridium. Azotobacter 
изисква богати на Р, К и Са почви - в 1 г почва може да се съдържат 1 млн 
анаеробни и 100 хил. аеробни свободноживеещи бактерии, продуцират годишно 
2-2.5 кг N/ дка. Видовете от род Nitrozomonas са малко - те осъществяват 
поетапното ензимно оксиление на амоняка до нитрати.  Годишно произвеждат ~ 
7 кг N/ дка. Съществуват и азотусвояващи водорасли - синьозелените водорасли 
от род Anabaena, Nostoc. С дейността си те могат да натрупат до 50 кг азот на ха 
за една година, което е особено важно при отглеждането на ориз. Азотът от 
въздуха се фиксира и от сулфатредуциращите и пурпурни бактерии 
(Rhodospirillum rubrum) 

Освен изброениет по-горе свободно живеещи родове, съществуват 
и симбионтно живеещи родове по корените на висшите растения бактерии - от 
род Rhizobium. Те натрупват в почвата приблизително 10 пъти повече азот - 200 
кг на ха. Бактериите от този род живеят свободно в почвата, делят се и се 
разможават, но не могат да усвояват азота от въздуха. Тази способност 
придобиват, едва когато се заселят в корените на бобовите растения. 
Проникнали в тъканите на боб, фий и др., бактериите заживяват като паразити, 
извличайки захари и аминокиселини. Постепенно тъканите на гостоприемника  
се разрастват в грудки и придобиват способността да фиксират азота, а 
растениета се приспособява изцяло към тяхната дейност. Бактерийни грудки се 
образуват и по други видове - черна елша, миризлива върба и др. 
       Практическо значение на азотфиксацията - натрупване на азот в 
растенията 

Съдържанието на азот в различните части на растенията в 
различните фази от развитието му е различно - към края на 
вегетационния цикъл най-много азот натрупваг семената, листата и 
стъблата, най-малко - корените  (твърде важен факт от гледна точка на 
торенето с растителни остатъци). Азотът съставлява 6-7 % от сухото 
вещества на соевите зърна; 1-2 % от сухото вещество на сламата; 2- 3 % - 
от грудките и 1,2 -3 % - от стъблата и листната маса на картофите; 0,6 - 
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1,5 % от корените и 2-3,5 % от листата на захарното цвекло; 1,1-2,3 % от 
пшеничните зърна и 0,3 - 0,6 % от пшеничната слама; 0,4 - 0,7 % от плода 
на крушите; 0,4 - 0,8% от този на ябълките; 0,4 - 1,2 % - от сливите; 1,3-
1,5 % - от ягодите.  
Най-много азот от почвата извличат царевица, главестото зеле, ранните и 

средно ранните домати. По-умерени консуматори на азот са памукът, захарното 
и кръмното цвекло, картофите, слънчогледът, пшеницата, ечемикът, късните 
домати, пиперът, патладжанът, краставиците, салатното цвекло, ягодата, 
прасковата, ябълката, цитрусите, френското грозде, лозата. Най-малко азот от 
почвата изнасят овесът, ръжта, репичките, морковите, спанакът, различните 
видове лук, слива, дюля.  

С оглед възстановяване на азотния баланс през следващата година е 
необходимо да се знаят следните факти: за произодството на 100 кг царевица от 
почвата се извлича 2,2 кг азот; на 100 кг пшеница - 2,5 кг; на 100 кг ечемик - 2,7 
кг; на слънчоглед - 5 кг; на коноп - 1,5 кг; тютюн - 4,5 кг; захарно цвекло - 0,4 
кг; картофи - 0,6 кг; костилкови плодове - 0,7 кг; ябълки - 0,2 кг; грозде - 0,7 кг. 
Недостиг на азот - признаци: смущения в образуването на хлорофила и в 
растежа. В зависимост от степента на недостиг на азот се изменя интензивността 
на оцветяването на листата - те стават бледозелени до жълтозелени, като 
първоначално избледняват или пожълтяват по жилките, а  по-късно придобиват 
оранжев или кафяв оттенък, окапват преждевременно. Признаците се проявяват 
най-напред при по-старите листа, а след това и при по-младите. Задържат се 
процесите на деление на клетките в растежните точки или в зародишните 
тъкани, което води до намаляване на размерите на растението, площта на 
листната повърхност, броя и размера на плодовете или семената, отчита се 
вдървесиняване на стъблата, по-слабо братене при житните. Изобщо не се 
залагат пазвени и придатъчни пъпки или опадват в началото на развитието си. 
или не достигат пълното си развитие.  
Прекомерно торене с азот - признаци: - усилен растеж се прекалено, удължаване 
на стерилен и вегетационен период, буйно нарастване на листата,  силно и късно 
разклоняване на стъблото, обилно братене (при житни); обилно развитие на 
листа  с тъмнозелен цвят, които се засенчват; понякога листата стават сочни - 
податливи на болести и гъбични заболявания В много случаи стъблото развива 
неустойчивост към полягане и суша,  развиват се къси и дебели корени. 
Вегетативният период се удължава извън генетично дадените параметри - 
реколтата се прибира със закъснение, наблюдава се  неравномерно зреене.  При 
много култури прекомерното азотно хранене води до понижаване качеството на 
растителните продукти - при повечето зеленчуци и картофите се влошават 
вкусовите качества и съхраняемостта, зеленчуците натрупват нитрати и 
нитрити. При обилно и едностранчиво азотно хранене на житните култури се 
повишава добивът на слама за сметка на добива на зърно.  
 Почвата се обогатява изкуствено с грудкови бактерии, отглеждани в 
бактериална тор - нитрагин, чрез който семената се инокулират (заразяват) с 
бактерии. Азотфиксацията се инхибира от О2 и СО2, които подтискат дишането 
и блокират Fe в ензимите. 
Повече информация за нуждите на растенията от отделни микроелементи и 
препарати за тяхното подхранване ще намерите на www.agrobiostim.com 
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Модул 7. Дисимилационни процеси 
 
 Същност - Организмите поддържат относително постоянна вътрешна 
среда благодарение на добре организирана обмяна на веществата. Тя включва 
анаболитни (асимилационни) и катаболитни (разграждащи) процеси, чиято 
основна цел е обмяна на Е и вещества. 

В процеса  на дисимилация органичните съединения се разграждат до по 
- прости - СО2, Н2О, амоняк и др.  

Мазнините се катаболизират чрез хидролиза до свободни мастни 
киселини и глицерол. Глицеролът се включва в гликолизата, а мастните 
киселини се разграждат по пътя на бета-окислението до ацетил-КоА, който се 
включва в цикъла на трикарбоновите киселини. Мастните киселини 
освобождават повече енергия от въглехидратите, защото са по-богати на 
водород. 

Аминокиселините, получени при разграждането на белтъците, или се 
използват за синтеза на протеини и други биомолекули или се окисляват до урея 
и въглероден диоксид, при което се освобождава енергия. Процесът на 
окисление започва с премахването на аминогрупата от ензими трансаминази. 
Аминогрупата се включва в Орнитиновия цикъл, като въглеродният скелет на 
аминокиселината минава в кето-киселина. Някои от тези кето-киселини са 
междинни метаболити от цикъла на Кребс и се включват в него. Глюкогенните 
аминокиселини могат да бъдат използвани за синтеза на глюкоза посредством 
процеса глюконеогенеза.  

Основно значение за растенията има разграждането на въглехидратите 
и главно глюкозата, която е основното гориво на клетката. При разграждането и 
извън клетката, се получават СО2, Н2О и Е под формата на топлина. При 
разграждане на глюкозата в клетките се получават същите продукти, но 
отделената Е се превръща в Е на химичните вързки на АТФ. 

Разграждането на въглехидрати може да стане в анаеробни и аеробни 
условия. 

В анаеробни условия въглехидратите се разграждат чрез процеса 
гликолиза. Гликолизата е процес на разграждане на глюкозата до пируват. 
Протича във всички клетки - бактериални, растителни, животински, човешки.  

В исторически план гликолизата се е появила преди близо 3,5 млрд 
години, когато условията на живот на земята са били строго анаеробни, 1 
млрд години преди появата на първите фотосинтезиращи организми. 

Гликолизата се състои от две фази - на изразходване  на Е и на 
генериране на Е. Всяка фаза се състои от 5 метаболитни стъпала, които протичат 
в цитозола. 

При І фаза глюкозата се фосфорилира, за да не излиза от клетката, а в 
последствие  се разкъсва хексозния пръстен. Изразходват  се 2 АТФ, участват 
ензими и магнезиеви йони. Като краен продукт от първата фаза се образува 
Глицералдехид 3Ф (3С). 

При ІІ фаза ГАФ се дехидрогенира и фосфорилира,  синтезрат се 2 АТФ и 
като краен продукт се получава Пирогроздена киселина  (пируват С3), чиято 
съдба се определя от наличието или отсъствието на О2. 

В анаеробни условия пируватът се превръща в етилов алкохол, млечна 
киселина или друга органична киселина. Този процес се нарича ферментация и 
води до образуваните на крайни продукти, богати на Е  и неразградени докрай.  
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Още Луи Пастьор забелязва, че висшите растения не престават да отделят 
СО2 , въпреки че в атмосферата, в която се развиват, липсва О2. В тъканите на 
растенията се извършва най-често спиртна или млечно - кисела ферментация. 
Субстрат на ферментациите най-често са въгрехидрати, но могат да бъдат 
аминокиселини, мастни киселини и др. Вида на ферментацията се определя от 
акцептора, който ще присъедини отделения Н+ или от получаващите се крайни 
продукти 

Има различни видове ферментации: млечнокисела, алкохолна, 
пропионовокисела, масленокисела, мравченокисела и др. 

Алкохолна ферментация - осъществява се от бирени дрожди и винени 
дрожди. Тези дрожди образуват алкохола във виното, бирата и втасващото 
тесто. Образуват се странични продукти - оцетна, лимонена, янтърна к-на, 
ацетон. Основен субстрат са глюкоза, фруктоза и други захари. В слаби 
концентрации - до 8,5 % алкохолът не вреди, при по-големи подтиска растежа 
на драждите, при 10-15 % ферментацията спира. 

Млечно - кисела - пируватът се хидрогенира до лактат (млечна киселина). 
Познати са около 100 вида млечно-кисели бактерии - Lactobacillus lactis, L. 
bulgaricus. Образувалата се млечна киселина има силно консервиращо действие , 
подтиска дейността на редица гнилостни бактерии. Най- голям процент млечна 
киселина образува L.bulgaricus. 
Маслено - кисела - това е първата ферментация, открита от Луи Пастьор през 
1861 г. Бактериите, които я осъществяват, са строго анаеробни  и се развиват в 
блата и навсякъде, където има въглехидрати, но няма кислород. Осъществява се 
от видовете Clostridium butirium (придаващ лош вкус на сиренето), Cl. 
pasteurianum, Bacillus butilicus, които участват в азотфиксацията. Към групата на 
маслените бактерии спадат и тези, разграждащи пектина и целулозата - напр. 
Bacillus cellulosae.  

Анаеробното дишане в мускулите на бозайниците при интензивни и 
неспецифични натоварвания (когато няма външен акцептор на електрони) е 
тип ферментация. 

Цикъл на Кребс - в аеробни условия пируватът отива в митохондриите, 
където се разгражда до СО2 и Н2О. Процесът има цикличен характер, като С 
атоми постепенно редуцират броя си. Най-напред пируватът се превръща в 
оцетна киселина (С2), тя се свръзва с Ацетил Ко А и с оксалоцетна киселина 
(С4) и се образува лимонена киселина. Това е първата реакция от цикъла, в 
резултат на няколко реакции най-накрая тя пак се възстановява, а през 
отделните стъпала  2 пъти се отделя СО2 и 4 пъти Н2. 
Биологично окисление - дихателни вериги. Митохондрии - окислително 
фосфорилиране 
 Цикълът на Кребс изпълнява централна роля в обмяната на веществата 
при аеробните клетки. Един оборот от цикъла води до пълното разграждане на 1 
молекула Ацетил коензим А до СО2 и Н атоми (е- и р+). 
 Отделените Н атоми се свързват с НАД, който се редуцира и чрез 
поредица от окислително-редукционни реакции пренася е- до О2. Веригата от 
електрон - преносители се намира по вътрешните мембрани на митохондриите и 
се нарича дихателна верига. Участващите във веригата преносители са белтъци, 
съдържащи понякога и небелтъчна съставка - коензими. В химично отношение 
те представляват редокс - системи - могат да се окисляват и редуцират. 

Биологичното окисление е краен етап от разграждането на веществата в 
клетките при аеробните организми. В резултат на този процес се образува Н2О и 
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АТФ. Съединяването на Н с О е свързано с отделянето на много Е, което би 
взривило клетката. Чрез дихателните вериги Е се усвоява стъпаловидно и 
преобразува във форма, удобна за използване от клетката.  
 Стъпаловидното усвояване на освободената по дихателните вериги Е се 
осъществява по вътрешната мембрана на митохондриите.  
 Отделената Е се включва в макроергично съединение - АТФ. 
Фосфорилирането на АТФ е свързано с разход на Е, която се набавя именно чрез 
преноса на е- по дихателните вериги.  
 Процесът при който Е, получена при оксислението в дихателната верига, 
се използва за фосфорилиране на АДФ до АТФ се нарича окислително 
фосфорилиране. В хлоропластите се осъществява подобен процес - 
фотосинтетично фосфорилиране. Съществува и субстратно фосфорилиране - 
при гликолизата Глиц АЛд Ф се превръща в пируват и се образува АТФ - в 
случая Е, освободена при химичната реакция се превръща в АТФ. 
 
Модул 8. Растеж и развитие 
 
8.1. Периоди, фенологични фази, етапи в развитието 

Растежът и  развитието са основни появи на живота и заедно с дишането 
водят организма към възпроизводство. В своето развитие всички организми 
преминават през количествени и качествени изменения. 
Растеж - необратимо увеличаване на биомасата на растителния организъм за 
сметка на новообразувани клетки, тъкани и техните компоненти. 
Развитие - съвкупност от качествени морфологични и физиологични 
изменения, които се осъществяват през жизнения цикъл на растението 
(онтогенеза) 

През онтогенезата растителният организъм преминава от едно качествено 
състояние в друго при непрекъснато изворшващи се процеси на диференциация 
и специализация, в резултат на което все повече се повишават 
разнокачествените характеристики на индивида. 
Граници на онтогенезата - от зачатието до смъртта (от семе до семе) 
8.2. Типове растения според продължителността на онтогенезата. 

Според продължителността на онтогенезата растенията се делят на  
1. Едногодишни - делят се на: ефемери, завършващи жизнения си цикъл много 
бързо в рамките на 3 - 4 седмици; пролетни ефемери - засяват се през пролетта и 
завършват развитието си през лятото; зимни ефемери - засяващи се през есента 
и завършващи развитието си през следващата година.  
2. Двугодишните растения през първата година образуват вегетативни и 
зародиши на генеративни органи.  
3. Многогодишните растения имат продължителност на онтогенезата над 2, в 
повечето случаи над 10 години. 

В онтогенезата на растенията се различават фази, периоди и етапи. 
Периодите са вегетативен и репродуктивен. 
Фази - определят се от външни морфологични белези, типични за 

различните групи растения - напр. при житните се разграничават фаза на 
покълване на семената, поява на трети лист, братене, вретенене, изкласяване, 
цъфтеж, млечна, восъчна, пълна зрялост. 

Етапите в онтогенезата са 4 (6) - ембрионален, ювенилен, виргинилен, 
репродуктивен, сенилен. 
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Отделните етапи се свързват с определени морфологични белези:  
Ембрионален -  включва образуване на зигота (зигогенеза) до  формиране на 
семе (ембриогенеза). Всички процеси на ембриогенеза в покритосеменните се 
осъществяват в семепъпките на плодника. От зиготата се развива зародиш, от 
семепъпката - семе, а от плодника - плод. Зародишът се изхранва хетеротрофно. 
Съществена роля в изхранването му играе ендоспермът - от него в зародиша 
постъпват хранителни вещества. В плодолистите се натрупват в значително 
количество фитохормони - главно ауксини, които стимулират органогенезата. В 
някои видове (цвекло, пипер) хранителните вещества се натрупват и в нуцелуса 
- перисперм. Следователно, при покритосеменните запасните хранителни 
вещества (белтъчини, въглехидрати, мазнини) се натрупват извън зародиша - в 
ендосперма и перисперма или в самия зародиш - в семеделите. Хранителните 
вещества под формата на полимери са по - компактни, не притежават висок 
осмотичен потенциал, което способства за минимално натрупване на вода в 
семената. 
Ювенилен - от прорастването на семето до началото на спорогенезата. На този 
етап растенията не са способни на полово размножаване. Етапът се дели на две 
фази: развитие на прорастъци и натрупване на вегетативна маса. В първата фаза 
растението се установява на определено местообитение; на втората фаза 
растението се натрепва вегетативна маса, достатъчна за обезпечаване развитето 
на органите за размножаване - цветове, семена и плодове, които се хранят 
хетеротрофно. За растенията са характерни интензивната обмяна, бърз растеж и 
развите на вегетативни органи. Тъканите и органите са богати на фитохормони -  
пониците - с ауксини, синтезирани в листата и цитокинини, синтезирани в 
корена. Ювенилното състояние се определя от гени и се поддържа от 
недостатъчно С хранене. Продължителността на този етап е от няколко седмици 
до десетки години. 
Репродуктивен (полова зрялост) - от началото на спорогенезата до съзряването 
на гаметите. През този период растителният организъм започва да 
възпроизвежда себеподобни, като по този начин обезпечава непрекъснатосттта 
на рода си и разселването му. Преходът от вегетативното нарастване към 
генеративния етап са свързва с иницииране на цъфтежа.  

Инициация на цъфтежа - образуване на апикални меристеми във цветните 
зачатъци, последвано от процесите на опрашване, оплождане, образуване на 
семена и плодове. 
 Индукция на цъфтежа - съвкупността от всички външни и вътрешни 
фактори, създаващи условия за залагане на цветните зачатъци. Тази фаза се 
контролира от външни фактори - Т (яровизация), денонощен ритъм 
(фотопериодизъм) и вътрешни фактори. 

Яровизация - процес характерен за презимуващите растения, с адаптивен 
характер. Те не могат да се развоят успешно, ако семената им не престоят в 
почвата за определен период при ниски положителни Т - напр. ако семена от 
зимна пшеница се засеят напролет, те растат интензивно, братят, но не 
образуват класове - т.е. за да преминат зимните растения от фаза вегетация към 
репродукция, те трябва да се развиват за определ период при ниски Т. Смята се, 
че ниските Т стимулират синтеза на гиберелини или депресират гени. 

Фотопериодизъм - реакция на растенията, подчинена на денонощния 
ритъм и свързаното с нея количество светлина  Във връзка с това се различават 
растения на дългия ден - с необходимо осветяване над 13 часа - зеле, спанак, 
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салати, лук, морков, целина, грах; растения на късия ден - с осветяване 4-5 часа - 
фасул, соя, просо, тютюн, хризантема, коледна звезда; неутрални растения. 

Някои видове са способни да “чувстват “ разлики в дължината на деня до 
минути. Неговата продължителност се възприема чрез фиторецептори, 
съдържащи  пигменти -  фитохром и криптохром (белтъци, съдържащи хром), 
улавящи светлина в червения и синия спектър. Действието на фитохромния 
комплекс е свързано с осветяване за кратко време. Процеси, които се регулират 
от фитохромната система са формирането на пластиди, биосинтезата на 
пигменти, клетъчното делене, покълването на семената, цъфтеж, образуване на 
грудки, разтваряне на семедели, образуване на ксилемни елементи. На основата 
на сигнали, подадени от фитохромната система, се изменят някои стратегии в 
растижа – активност на фотосинтезата, прорастване на семената Криптохромът 
влияе върху фототропизмите, движението на устицата, синтез на каротиноиди, 
антоциани. 

Силно влияние върху фотопериодизма играе фотосинтезата. Без СО2 във 
въздуха не се наблюдава фотопериодизъм. Други фактори, влияещи върху 
фотопериодизма са дишането, азотното хранене и СО2. 
Сенилен - завършващ етап, свързан с изменение на молекулярно, клетъчно, 
органно и организмово ниво. На молекулярно ниво заповат да преобладават 
процесите на разграждане, на клетъчно - снижава се фотосинтетичната 
активност и свързания с нея  спад в ензимната активност, репресия на гени, 
разплитане на РНК, намаляване на броя на работещите рибозоми; на органно - 
забавяне на всички физиологични процеси, спадане на жизнеспособността на 
корена, на скоростта на далечния транспорт, отслабване на регулацията, 
нарушение на хормоналния баланс. Последното се характеризира с 
преобладаващи АБК и етилен, и намаляващи нива на ауксини. АБК ускорява 
разпада на хлорофила, нк, но също и отделянето на плодовете от дръжките 
8.3. Състояние на покой - видове покой, биологично значение 
 Всички растения - нисши и висши - имат определена периодичност в 
растежа - периоди на усилена обмяна на веществата се сменят с периоди с 
периоди на пълно намаляване и и прекратяване на жизнената дейност - изпадат 
в покой. 
 Покоят е нормално физиологично състояние - приспособителна реакция 
спрямо неблагоприятни външни фактори. Характеризира се с отсъствие на 
растеж, подтиснато дишане и и намалена обмяна на веществата.  
 Покоят предпазва растенията от ниски температури, силно засушаване, 
явява се и необходим етап от онтогенезата. 
 При многогодишните растения на едно и също растения могат да се 
наблюдават части с активен растеж и такива в покой. 
 При дървесните видове спящите пъпки се разполагат в основата на 
листата и клонките.  При премахване на връхната им част те се активират, тъй 
като се отстраняват растежните инхибитори. Покоят е съпроводен от редица 
морфологични изменения - листопад. 

Съществуват два вида покой - дълбок и принудителен. 
Принудителният покой се предизивква от неблагоприятни условия -

отсъствие на някой растежен фактор. При появата му – напр. достигане на 
определена температура, растежните процеси се възстановяват, при недостиг на 
този фактор пъпките не се развиват, семената не покълват и др. 

Дълбок покой - растения или органи, намиращи се в такйв покой, не 
преминават към растеж дори и при възвръщане на благоприятните условия. 



Физиология на растенията - лекции 

 72 

Дълбокият покой е еволюционно обусловена необходимост - напр. семена от 
Азия и Америка имат различен период на покой, който е генетично закодиран и 
определен от екологичните условия на местообитение. 
Локализация на растежа - меристемни тъкани, типове растеж 
 Активният растеж се извършва в конуса на нарастване на корена и 
стъблото. Поради активните процеси на делене, те са изградени само от 
меристемни (неспециализирани) клетки. Всяка меристемна клетка минава през 
ембрионална фаза, фаза на елонгация и фаза на диференциация. 

Растежът бива: 
- апикален - връхно нараствана на корена и стъблото чрез конуса на 

нарастване, който заема крайно положение 
- интеркаларен (вмъкнат) - в основата на междувъзлията (пшеница, 

царевица, житни). Този растеж спира едва когато на върха на 
стъблото се образува съцветие. Интеркаларно задебеляват клоните 
и стъблото - чрез вторичните меристеми. 

- базален - растеж с основата на листа. Повечето листа при тревните 
видове и едногодишните нарастват с основата си (изкл. тютюн - 
расте във всички посоки)  

- странично нарастване - чрез клетките на камбия, които удебеляват 
стъблото на дебелина. В резултата на това се образуват елементи 
на ксилема и флоема като количеството на ксилема значително 
превишава това на флоема. 

  Регенерация - значение 
 Регенерацията на организма е процес на въстановяване на изгубени или 
увредени части или органи. В естествени условия тя се използва от растенията 
за защита или вегетативно размножаване.Бива два вида - физиологична и 
травматична. 

Физиологичната регенерация се осъществява при естествено износване 
на растителните части - клетки на коренова гугла, замяна на стари ксилемни 
елементи с нови и др. 

Травматична (репаративна) регенерация - извършва се чрез 
отдиференциране на клетки на трайни тъкани (специализирани клетки) , които 
вторично придобиват способност да се делят. Бива: 

- ранева - образува се при нараняване на растителни части. 
Специализирани клетки от раната се отдиференцират и започват 
да се делят периклинално - образува се корк, калус. 

- соматична ембриогенеза - клетки на калуса започват да се делят 
организирано и се образува соматичен зародиш, от който може да 
се развие цял организъм 

- органогенеза - специализирани клетки започват да се делят 
неорганизирано - образува се калус. 

- възстановяване на части без образуване на калус - от единични 
епидермални клетки се образуват адвентивнни стъбла; 
паренхимни клетки в кората се превръщат в ксилем 

- регенерация с участие на меристемни клетки - възстановяване на 
апикални меристеми на корен, стъбло, листа 

- органогенеза от съществуващи зачатъци - новообразуване на 
надземни органи при отстраняване влиянието на връхните 
меристеми 
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8.6. Хормонална регулация на растежа и развитието. 
 Върху развитието на растенията оказват влияние редица външни и 
вътрешни фактори. 

Външните фактори са предимно екологични - светлина, магнитно поле, 
газов състав, минерални и органични вещества, механични въздействия. 

Като такива се определят въздействията, продуцирани от продукти на 
обмяната на веществата от други растения (алелопатия, както и на 
физиологично - активните вещества, образувани от микроорганизми. Външните 
фактори предизвикват в растителния организъм преки и индуцирани ефекти. 

Преки са ефектите, наблюдаваща си при въздействие на един екологичен 
фактор върху физиологията или онтогенезата - напр светлината върху 
фотосинтезата, зависимости на растежа от Т.  

Индуцираните ефекти са тези, при които външният фактор внася или 
отнема Е и по този начин нарушава вътрешния Е баланс - ефектът продължава 
дори и при отстраняване на външния фактор - въздействие на светлината върху 
дишането и прорастването на семената, образуването на коренища и клубени, 
формиране на цветове, листопад. Отсъствието на светлина се съпътства от 
опростяване анатомичната структура на стъблото, слабо развитие на тъканите на 
централния цилиндър и механичните тъкани. 

Ендогенната регулация се осъществява на вътреклетъчно, междуклетъчно 
и организмово ниво. 

На клетъчно ниво - чрез ензими, гени и мембрените; на междуклетъчно 
ниво - чрез хормони, физиологично - активни вещества; на организмово - чрез 
регулаторни центрове, свръзки, осцилации. 
 Видове фитохормони - ауксини, гиберелини, цитокинини 
 Растежът и развитието зависят не само от хранителните вещества, но и от 
вещества, синтезирани в малки количества в самите растения - растежни 
регулатори (фитохормони). Тяхното действие е активиращо или инхибиращо. 
 Още Дарвин (1897) отчита, че фототропичното движение на върха на 
пълвия лист (колеоптила) се предава на цялото растение чрез някакъв 
материален фактор. През 1927-28 година двама учени - холандецът Вент и 
руснакът Холодни успяват да отделят първия растежен хормон - ауксин.По-
късно се откриват гиберелините и цитокинините, както и растителните 
инхибитори. 

Растежни активатори: 
Ауксини - съединения, образувани от гъби, нисши и висши растения, 

открити и в слюнката на човека, ендосперма на семената. Представляват 
циклични съединения с С5 и С6 пръстени - производни на индолил - оцетната 
киселина. Количеството на хетероауксините зависи от светлината и подчвеното 
подхранване (особено с N). 

Ауксините се синтезират във връхните меристеми на корена и стъблото. 
Тяхното действие се изразява в активиране на клетъчното делене, иницииране 
растежа на корена и стъблото, засилване на вкореняването, регулация на 
тропизмите и настиите, развитие и окапване на цветните пъпки.  

Синтетично получените ауксини се използват при вкореняване на 
вегетативно размножаващи се видове - лоза, овощни растения, лимони, за 
задържане на посадъчния материал. 

Гиберелини - японският учен Фуюнури през 30 г. на миналия век 
забелязва в оризови посеви гигантски растения, необразуващи семена. 
Установява се, че гигантизмът се дължи на гъбата Fusarium giberella, от която за 
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първи път са извлечени гиберелини. През 60 години гиберелини се откриват и 
при висши растения - в семена, листа, корен, цветове. Открити са общо 40 вида, 
26 - във висши растения. Основен представител - гиберелиновата киселина. 

Гиберелините са циклични съединения с 3-4 пръстена и С19-20. 
Синтезират се във върховете на стъблата икорените, млади листа, зародишни 
части., транспортират се по флоема от листата към другите растителни части 
под формата на глюкозиди, които отделят хормони при прорастване на 
семената. 

Гиберелините стимулират удължаването на клетките, клетъчното делене, 
нарастването на плодовете. За разлика от ауксините не влияят върху растежа на 
пъпките, опадването на листата и плодовете, образуването на нови корени. 
Основното им действие се изразява в удължаване на стъблата (зеле, коноп, 
тютюн, картофи, лоза - образуват се безсеменни сортове). Гиберелиновата 
киселина стимулира образуването на плодовете - ягоди, круши, увеличава 
вегетативната маса  (коноп, лен).  

Цитокинини - открити през 1956 г. като производни на аденина. 
Стимулират клетъчното делене, синтезират се в корена. 

Витамини - заемат междинно положение на действието си между 
фитохормони и ензими. На фитохормоните приличат по високата си 
физиологична активност, на ензимите приличат по каталитичното си действие. 

Вит. С участва в окислително - редукционните процеси, вит. В1 - като 
коензим на трансамините, отговорни за синтеза на аминокиселини, В3 - част от 
коензимА – участващ в обмяната на въгрехидратите и мастните киселини; РР - 
част от НАД и НАДФ - участва в обмяната на Е; В2 (рибофлавин)  - част от 
нуклеотиди 

Растежни инхибитори - образуват се във всички растящи части, но не 
могат да се придвижват.  

Феноли - подтискат растежните процеси, на имат слабо действие. 
Подтискат покълването на семената, регулират покоя на цветните пъпки, 
клубените. С фенолна природа и подобна действие са кумарините, 
флавоноидите, терпеноидите. 

Абцисиева киселина - силен инхибитор, образуващ се във всички 
растителни части. Тя предизвиква покоя на семената, спящите пъпки, растежа, 
регулира фотопериодизма, задържа прорастването на семената, предизвиква 
стареенето, окапването на плодовете и листата, затормозява образуването на 
ДНК, РНК и други ензимни реакции. Не е токсична даже при високи 
концентрации. 

Етилен - газ, образуващ се при незрели и зрели плодове, действащ като 
регулатор на узряването. 
Ретарданти - това са синтетични растителни регулатори, задържащи 
клетъчното делене и удължаването на клетките на стъблото, което води дъ 
скъсяване на стъблото и повишаване на здравината му. Най-разпространен 
ретардант е ССС (хлорхолинхлорид) - синтезиран през 1960 г. 
 Хербициди - при използване на растежните стимулатори (ауксини) във високи 
концентрации, се получава обратно действие - те задържат растежните процеси - 
това е действието на хербицидите. Успоредно със задържащото действие върху 
растителния организъм, те унижощават меристемните тъкани, отделни органи 
или цели растения. 
 Хербицидите действат избирателно и могат да се прилагат в борбата с 
плевелите по културните растения. 
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2-4 Д - дихлорфенилоксиоцетна киселина - унищожава двусемеделните 
растения и не влияе върху едносемеделните 
Симазин, атразин, прометрин - за борба с плевелите по царевицата. 
 След пръскане хербицидите се придвижват по ксилема и се натрупват в 
листата, като подтискат фотосинтезата - разрушават хлорофила и инхибират 
ензимите, свързани с фиксацията на С. 
 
Модул 9. Движения при растенията  
 

Движенията при растенията са свързани с изменение на ориентацията на 
растителните органи под влияние на външни фактори. Напр. коренът се движи 
при търсене на хранителни вещества и вода, стъблото се движи към светлината. 

Като външни фактори се определят светлината, Т, влажност, различни 
химични вещества, електромагнитно поле. 

Растежни движения са тропизмите. 
Тропизми - изменения на положението на растителните органи в 

пространството, предизвикани от едностранното действие на външен фактор. По 
своята същност те носят приспособителен характер. 
1.Геотропизъм - движение, предизвикано от земното притегляне. Бива “+” - 
когато органът расте в посока към дразнителя  (корен); “-“ движението е 
обратно на земното притегляне (стъбло). Геотропизмът се запазва, дори когато 
органът е поставен в ненормално положение. 

Билогично значение - попаднали в различно положение в почвата 
семената прорастват правилно. 
2.Фототропизъм - движение, извършвано под действие на светлината. Този тип 
движение също е свързано със светлината и има приспособително значение. 
Бива “+” фототропизъм - млади растителни части се развиват срещу светлината; 
“ -“фототропизъм - характерен за едноклетъчните зелени водорасли. 
          Тропизмите се дължат на натрупването на различни количества ауксини в 
осветената и неосветена част на растителните органи (в засенчените части се 
образуват по-големи количества ауксини). Фототропизмите са характерни само 
за млади растящи индивиди и се извършват в аеробни условия. 
3.Хемотропизъм - растежно движение, свързано с наличието на хранителни 
вещества или съединения. Бива “+” хемотропизъм - характерен за корена, 
анийоните привличат корена, “ - “катионите го отблъскват. 
4.Хидротропизъм - движение, определящо се от различното количество вода в 
почвата. 
5.Термотропизъм - движение, свързано с неравномерното разпределение на Т 
 Настии - представляват тургурни движения, свързани с равномерното 
действие на определен екологичен фактор - Т, светлина и др. Настични 
движения извършват органи, които са симетрично разположени. Настиите 
биват: термонастии - предизвикат се от промени в температурата; фотонастии - 
дължат се на промени в посоката и интензитета на светлината; хемонастии - 
предизвикват се от разнообразни химични вещества; сеизмонастии - 
предизвикват се от дъжд, вятър, механично дразнене 
           Таксиси - свободно движение на едноклетъчни организми спрямо 
екологичните фактори - Т, светлина, хранителни вещества. Биват фототаксиси, 
термотаксиси, хемотаксиси. 
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Модул 10. Взаимоотношения между растенията 
 
 Като всички живи организми растенията взаимодействат с абиотичната и 
биотична среда, като формират сложни взаимоотношения. Тези  
взаимотоношения се основават на конкуренцията им спрямо абиотичните 
фактори на местообитанието и биват преки (контактни), трансабиотични (чрез 
абиотичната среда) и трансбиотични (чрез други организми).  

Контактни взаимоотношения 
Преките контактни взаимоотношения между растенията се изразяват в 

създаване на механични препятствия, които пречат на нормалното развитие на 
останалите растения - създаване на плътно покритие, сплитане на корените и др. 
Така например в растителните съобщества често видове от един биологичен тип - 
тревисти, храстови, дървесни, формират собствен етаж с голямо покритие, които 
лишава останалите видове от слънчева светлина (при плътен горен дървесен 
етаж); от хранителни вещества и почвен субстрат (плътната тревна покривка 
пречи на разпространението на семената и плодовете да достигнат и да се развият 
в почвения субстрат). Стъблата и листата на някои видове възпрепятстват 
разпространението на цветния прашец, спорите и семената на видове, опрашващи 
се от вятъра и насекомите. Срастване на корените се наблюдава при дървесните 
видове - най-често срастват корените на екземпляри от едни вид, разновидовото 
срастване е рядко срещано явление. Биологичен смисъл на срастването - 
възможност за пренасяне на вещества през срастналите корени. 

 Взаимоотношения чрез абиотичната среда 
Абиотичната среда се изменя непрекъснато под влияние на 

жизнедеятелността на растенията. Формираните по този начин трасабиотични 
взаимоотношение могат да се раграничат на три типа: конкурентни, 
средообразуващи и алелопатични взаимодействия. 

Конкуренция 
Конкурентни взаимоотношение между видовете се развиват тогава, 

когато хранителните вещества в местообитанието са недостатъчни за 
развитието на всички индивиди. Наблюдава се конкуренция по отношение на 
светлина, вода, минерални вещества. Кнокуренцията бива вътревидова и 
междувидова. Вътревидовата конкуренция е особено силна между монокултури 
с голяма гъстота. Изразява се в диференциране на пониците на по-силно 
развити и по-слабо развити, като едните угнетяват развитието на другите, които 
впоследствие загиват. На тази фаза на развитие ясно се очертава действието на 
естествения отбор, при което по-слабите загиват. След фазата на пониците 
интензивостта на диференциация (респ. силата на естествения отбор) намалява 
и се забавя скоростта на загиване на индивидите. Често в посеви с голяма 
гъстота не се наблюдава диференциация - там всички индивиди са угнетени. 
Пак в посевите между културното растение и плевелните видове се формира 
междувидова конкуренция с диференциране и угнетяване на индивидите.  

 Средообразуващо влияние 
Всяко растение изменя средата в която живее с продукти от собствения 

си метаболизъм. Направени са много изследвания, които показват влиянието на 
растителните съобщества върху скоростта на вятъра, температурата и 
влажността на приземния слой, интензивността и спектралния  състав на 
слънчевата радиация и др. Особено силно е влиянието на растенията върху 
почвения състав. Опадалите листа образуват слой, който заедно с тревните 
видове променя  състава на хумуса и повърхностния почвен слой. Пример на “-“ 
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влияние на средата е взаимното съжителство между мъхове и висши растения - 
мъховете пречат на развитието на последните чрез плътния слой, който 
образуват върху почвата и отделянето на специфични вещества от корените. 
Пример за “+” съжителство на база абиотични фактори е това между житни и 
бобови - бобовите притежават дълбока коренова система, чрез която пренасят 
хранителни вещества към повърхностните почвени слоеве, къдете се разполагат 
корените на житните. Бобовите са богати на калций, който след отмирането на 
вегетативните им части обогатява почвата с този елемент. 

 Алелопатия 
Като алелопатия се определя взаимното влияние (химично 

взаимодействие) на растенията на основа метаболитни продукти, които не 
са хранителни вещества. Условно те се разделят на две групи - метаболити, 
отделяни от живите тъкани на автотрофни растения и метаболити, отделяни 
от умрели тъкани и органи на растения. 

Всички растения отделят разнообразни вещества в околната среда - 
някои се отделят чрез листата, а други - чрез корените. Чрез растителните 
тъкани активно се отделят етерични масла, смоли, парлив секрет, захари и 
др., а пасивно по време на дъжд от живи и мъртви тъкани се отмиват 
биологични - активни вещества в много малки количества - ензими, 
фитохормони, антибиотици, фитонциди и др.  

Алелопатията често се наблюдава в зеленчукопроизводството - едни 
и същи растения се засаждат на едно и също място - моркови на места, 
където е имало моркови,  грах на същото място, където е сят предишната 
година и т.н. Този подход е допустим само за картофи и домати, и то когато 
не са боледували от болести. В останалите случаи, повторното засаждане не 
е желателно, тъй като води до натрупване на зарази и “умора” в почвата. 
Под “умора на почвата” се разбира все повече засилващ се алелопатичен 
режим, който може да бъде неблагоприятен за една култура, но 
благоприятен за друга. Поради това е препоръчително да се редуват 
културите във времето и пространството (по години и лехи), като се спазва 
сеитбообръщение (на по-големи площи може да има 2-3 сеитбооборота), а 
културите, които не заемат цяла леха да се садят в междуредията от гледна 
точка на алелопатията, която може да бъде както положителна, така и 
отрицателна. 
Позитивно действие оказват магданоз - за грах, домати, праз, ягоди; лук - за 
цвекло, зеле, маруля, моркови; копър - за картофи, лук, маруля, краставици; 
чесън - за краставици, домати.Отрицателен ефект имат копър - на моркови, 
домати; лук - на боб, грах, ягоди. 
 В биохимичен аспект метаболитите, отделяни от растенията могат да 
се разделят на колини -  вещества, отделяни от висши растения и 
въздействащи на висши растения (отделят се от вълча ябълка, троскот, 
паламида, пирей); фитонциди - вещества, отделяни от висши растения и 
действащи на гъби, прокариоти протисти (лук,чесън, хрян); антибиотици - 
вещества, отделяни от гъби, прокариоти и протисти и действащи на 
организми от тези групи (Penicillium); маразмини - метаболити, отделяни от 
прокариоти, гъби и протисти и влияещи върху висши растения. 


