
 
Отглеждането на растения в закрити помещения е отделна наука, доближаваща се 
дори до изкуството. Растения като орхидеята и теменужките, а и други 
декоративни растения, растат и узряват отлично в контролирана среда. Много 
ентусиасти, за които отглеждането е било просто хоби, преминаха към 
професионално отглеждане и добавиха много видове към асортимента на 
отглеждани растения. За да се отгледа качествено едно растение, то се нуждае от 
определена среда и оптимални условия. В това ръководство ще представим някои 
основни момента в отглеждането, които да помогнат на любители и 
професионалисти.  
 
Представените способи тук се отнасят предимно за безпочвеното отглеждане. При 
безпочвено отглеждане пръста се заменя с различни грундове, камъни и стерилни 
субстрати. Използването на такива субстрати, които сами по себе си не съдържат 
хранителни вещества, помагат да се контролира какво точно, и в какви количества, 
приема дадено растение. 
 
Условия за хидропонно и отлгеждане на закрито. 
 
Температура на помещението 
 
В светлия период на отглеждането, температурата трябва да е 20-27 градуса. В 
тъмният период – 18-21 градуса.  
 
Оптималната дневна температура, без повишаване  на СО2 в помещението, е 23 
градуса. Оптималната дневна температура при наличие на повишаване на СО2 в 
помещението е 24,5 градуса. 
 
Температура при корените на растенията 
 
Оптималната температура е 20 градуса. При отлгеждане в саксии в студени 
помещения, мазета, първи етажи на блокове, гаражи и подобни, не се препоръчва 
саксиите да се слагат директно на земята, защото така ще падне и температурата в 
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кореновата система, а това може да доведе до проблеми с растението и да забави 
неговият ръст.  
 
Температура на хранителния разтвор 
 
Подаваният разтвор трябва да бъде затоплен до 19-22 градуса. 
 
Влажност на средата 
 
Влажността в помещението трябва да бъде 40-65% във вегетативната част на 
отглеждането и 40-60% при цъфтеж. Прекомерната влага създава условия за поява 
на плесен и други вредни микроорганизми.  
 
Режим на светлината 
 
По време на вегетативния растеж, помещението се осветява 18 часа, 6 часа 
тъмнина. По данни на експерти, 18 часовият фото период оказва еднакво влияние 
на растенията както и 24 часовият. По време на растеж, растенията се нуждаят от 
12 часа пълна тъмнина. Понякога, в зависимост от отглежданото растение, има 
изключения от това правило. 
 
Вид светлина 
 
Препоръчва се флуоресцентно осветление в първите фази на растежа и при 
клониране. Халогенно осветление, натриеви лампи, също така специални, усилени 
флуоресцентни лампи във вегетативната фаза на растежа, като оптималното 
съотношение на светлината би било 60% халогенно, 40% - натриеви лампи. 
Натриеви лампи при цъфтеж.  
 
Мощност на светлината 
 
При стационарни лампи: 400 ватова натриева лампа под високо налягане осветява 
около 1кв. м площ. 1000 ватова лампа осветява 2 кв. м площ. Механизми за 
предвижване на светлината могат да увеличат зоната на осветяване на всяка лампа.  
 
Измерване на светлината 
 
Светлинният поток се измерва в лумени, с помощта на светломер. В горната част 
на растенията, потока на светлина не трябва да е под 3000 лумена. С помощта на 
светломер е добре да се определят местата в оранжерията със слаба осветеност. 
Това са обиквноенно ъглите на оранжерията, или ниските части около саксиите. 
Слабата осветеност води до намалавяне на добива и забавен растеж.  
 
Светлоотразяване 
 



Отразяването на светлината с подходящи материали помага за нейното оптимално 
използване, по-бърз растеж и увеличаване на добива. Бялото фолио е отличен 
материал за тази цел. Отразяващото фолио се поставя по стените на помещението и 
над самата лампа. Алуминиевото фолио и огледалата са едни от най-лошите 
матерали за отразяване на светлина при оглеждане, защото разпледелят свелтината 
неравномерно и под неправилни ъгли.  
 
Разстояние между върха на растението и източника на светлина 
 
Ако лампите са прекалено близо до растенията, това може сериозно да им навреди. 
Халогенните лампи, както и натриевите, излъчват голямо количество топлина, 
затова е препоръчително да са на половин до един метър от върховете на 
растенията, в зависимост от мощността на лампата. Повече ватове – повече 
топлина. Обикновените флуоресцентни лампи почти не излъчват топлина, затова 
могат да бъдат поставени почти до растенията, препоръчително е  разстояние от 10 
до 40 сантиметра, в зависимост от мощността, като самата лампа не трябва да 
докосва части от растението. Най-добре е да се измерва температурата около 
върховете на растенията, тя не трябва да надвишава 29 градуса.  
 
Стерилни субстрати 
 
Следните субстрати могат да се считат за относително стерилни: кокосови фибри, 
керамзит, вермикулит, перлит.  
 
Атмосферни условия 
 
Растенията се нуждаят от кислород, особено техните корени. За оптималното 
подаване на кислород към корените се препоръчва изграждането на аеропонна 
система. Кислорода спомага за бързото израстване на растението.  
 
Зелената част на растенията се нуждае от големи количества въглероден диоксид. 
Нормалното количество СО2 в една стая е около 400 промила, а оптималното 
количество за отлгеждане на растение в тази стая е около 1500 промила. Има 
различни начини за постигане на тези промили –CO2 разпределити, таблетки, дори 
обикновенни материали като захар и мая. При използването на вентилационна 
система, работата на СО2 разпределителя и системата трябва така да се нагласи, че 
газът да не влиза директно във вентилацията. 
 
Движение на въздуха в помещението 
 
Въздухът в оранжерията трябва да е в непрекъснато движение и това да личи по 
листата на растенията. Всяка оранжерия или помещение трябва да има поне един 
вентилатор. При по-големи помещения правилото е обикновенно - за всеки три 
1000 ватови лампи е нужен един вентилатор.  
 
Въздухообмен 



  
В оранжериите е добре да бъде поставана вентилация, която да може да смени 
целия въздух в помещението на различни интервали. 
 
Цъфтеж 
 
Смяната на режима на светлината от 18/6, на 12/12 може да забърза цъфтежа на 
орхидеите и други декоративни растения. След смяна на режима, очаквайте 
растението да реаргира на него за 1-2 седмици.  
 
Важно е да се отбележи, че тъмният период трябва да е постоянен и непрекъсван, и 
растенията не трябва да бъдат осветявани по никакъв начин. Непостоянен режим на 
осветление може да доведе до мутации, слаб добив и да върне растенията във 
вегетативен стадий.  
 
Оптимални Ph стойности на хранителният разтвор  
Оптималните стойности са 5,8 – 6,3 Ph. Ако стойностите са извън този диапазон, то 
растението не получава и не обработва правилно подаваните му хранителни 
вещества 
 
Оптимални Ph стойности на коренната система: 6,5. 
 
Оптимално съдържание на хидропонния разтвор 
 
1000-2000 промила във вегатативния период, при цъфтеж тези стойности зависят от 
вида, средата на отглеждане и фазата на растението.  
 
Като заключение ви представяме 10 стъпки за създаването на хидропонна 
оранжерия 
 

1. Измерете общата площ 
2. Уверете се, че електросистемата ви е напълно функционална и стабилна 
3. Почистете и стерилизрайте помещението 
4. Нагласете вентилационна система 
5. Покрийте стените с бяло/сребърно – светлоотразително фолио, подгответе 

рефлектори за лампите 
6. Покрийте подът с водонепропусклива материя 
7. Подгответе източници на светлина и таймери за тях 
8. Подгответе гроу-система 
9. Подгответе охранителна система 
10. Отглеждайте растения! 

 
 
Растенията се нуждаят от 24 основни елемента за оптимален растеж и съзряване. 
Кислород, водород и въглерод, растението набавя от водата и въздуха. Останалите 
елементи, растението набавя чрез корените си в такъв вид, които им подадете Вие. 



Отнасяйте се внимателно и им давайте правилните вещества, в нужните 
количества.  
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