
Растенията на утрешния ден 

Растенията – живите организми, без които животът е немислим. Съществували 

са много преди човечеството да се появи.  Стоят в основата на всяка 

хранителна верига, единствените, които сами преобразуват слънчевата 

светлина в енергия и чрез нея синтезират хранителни вещества от 

неорганични, уникални във всяко отношение. Те са напълно независими и 

автономни за разлика от другите живи организми. 

Защо растенията са толкова важни за нас? Направете един експеримент. 

Огледайте се около себе си и вижте колко от нещата, които ни заобикалят са 

дошли именно от растенията. Започвайки от плодовете, зеленчуците, 

подправките, олиото, зехтинът, хартията и текстила, достигайки до месото, 

млякото, яйцата, медът и т.н, защото именно растенията служат като източник 

на храна на животните. Някои от тях намират приложение в медицината заради 

разнообразните си лечебни свойства. Пример за лекарство на растителна 

основа е аспиринът. Без растенията, нямаме нищо. Ядем ги, носим ги, слагаме 

ги във вази, грижим се за тях, но успяваме ли да разгърнем пълният им 

потенциал? 

Растенията са ключът към бъдещето и запазването на човечеството. Те са 

много повече от това, за което досега са използвани и крият възможности 

отвъд представите ни. Учените постоянно са в търсене на нови употреби и най-

вече се опитват да подобрят това, с което вече разполагаме.  

В момента светът е изправен пред три изключително сериозни проблема – 

световния глад, изчерпването на земните ресурси и замърсяването. Учените 

вярват, че ключът за разрешаването на тези проблеми се крие в растенията. 

Но за да може растенията да успеят да се справят с все по нарастващите 

нужди на човечеството, трябва да отговарят на някои условия.  

За да се приспособяват лесно към бързо променящите се условия и 

изискванията и нуждите на хората, растенията трябва да отговарят на три 

условия: 

 Имайки предвид променящите се и често влошаващи се условия, те 

трябва да бъдат издръжливи. Всяка година селското стопанство търпи 

загуби заради капризите на времето. Продуктивността ще бъде много по-

голяма, ако растенията са по-устойчиви не само на времето, но и на 

различни болести. 

 За да могат да отговарят на непрекъснато нарастващите нужди на  

човечеството, растенията трябва да са изключително продуктивни.  

 Трябва да са лесни за отглеждане т.е. да не изискват специални грижи. 



Въпросът, който следва е как да пригодим растенията, така че да отговарят на 

нашите нужди? Възможностите се крият в генното инженерство и 

биотехнологиите.  

Най- сериозният от трите проблема е световният глад. По последни данни 

около 854 милиона души в световен мащаб са недохранени (12.6% от 

населението на света). Недохранването излага хората (най-вече децата) на по-

голям риск от различни заболявания. Смята се че до 2050г., населението ще е 

нараснало толкова много, че ще се наложи да се произвежда 87% повече от 

четирите основни култури – ориз, пшеница, соя и царевица.  

За някои, ключът към справяне със  световния глад се крие в по-консервативни 

методи, но за учените е във фотосинтезата. Идеята е да се модифицират 

култури, за да могат да виреят при високи температури и високи нива на 

въглероден диоксид (каквато се очаква да бъде ситуацията след около 30 

години). Така ще се възползваме не само от глобалното затопляне и високите 

нива на CO2 , но ще успеем да произведем много повече реколта върху същото 

количество земя.  

Ключът е в ензима РуБисКо, който е отговорен за фиксацията на CO2 (процес, 

при който CO2 се превръща от растенията и други фотосинтезиращи организми 

в богати на енергия молекули - въглехидрати). При високи нива на CO2 този 

ензим е много по-продуктивен и скоростта на фотосинтезата се покачва 

естествено. Но увеличаването на нивата на CO2 означава и покачване на 

температурите, а това означава, че функциите на РуБисКо ще се нарушат. 

Възможно е ензимът да започне да прави грешки и да използва O2 вместо CO2 

и така растението да освобождава CO2 в атмосферата. Учените се стремят да 

подобрят ензима РуБисКо, така че да бъде ефикасен едновременно при високи 

нива на CO2 и високи температури. За да го постигнат, те разглеждат ензима в 

различни организми, за да открият такава вариация, която прави по-малко 

подобни грешки при високи температури.  

Различна идея, основаваща се на генно инженерство с цел справяне със 

световния глад е златният ориз. Целта му е да се бори с дефицита на витамин 

А на места, където диетата не може да набави необходимото количество и по 

този начин да намали риска от слепота и различни увреждания на зрителния 

апарат. Той се различава от обикновения ориз по това, че в него са добавени 

три гена за синтез на бета каротин. През 2005г. е представен Златният ориз 2, 

за който се смята, че може да произвежда до 23 пъти повече бета каротин от 

оригиналният си замисъл. Изчислено е, че за да получи човек необходимите 

калории за деня, трябва да бъдат консумирани по 144 грама от най-

продуктивният вид. Трябва да се потвърди, че бета каротинът е ефективен 

източник на витамин А за хората. През 2015г., проектът е един от седемте 

победители, носители на наградата на Патенти за човечеството на щатското 

бюро за патенти и търговки марки, но все още е в процес на развитие. 



Другото проучване доказва, че растенията не се нуждаят от пълният слънчев 

спектър, за да фотосинтезират нормално и могат да бъдат отглеждани на 

закрито, използвайки светлината на LED лампи. Това ще позволи на хората да 

създават нужните условия за отглеждане, на което и да е растение, навсякъде 

по света. Изисква се обаче пълният спектър на светлината да бъде имитиран, 

изключвайки зеленото, защото то е единствената част от видимия спектър, 

която е безполезна за растенията.  

Тежки метали като никел, олово и цинк утежняват почвата. Учените твърдят, че 

открили повече от 500 растения, които не само пречистват почвата, но и са 

способни да създават суров материал. Те търсят начин да култивират земята 

на места, където преди е имало мини или индустриални зони. Тези растения 

могат да поемат тежки метали чрез корените си (като биологична 

прахосмукачка). На други места по света съществува т.нар. „зелен добив” – при 

някои растения високо процентно съдържание на тежкия метал се намира в 

пепелта, при други в сока, който растението пуска при одраскване на кората. 

Примери за подобни растения са лавандулата и маслодайната роза.  

В България вече има успешен проект за рекултивация. Целта му е да използва 

тази изключителна способност на растенията, за да закрие и рекултивира 

хвостохранилище „Челопеч”, намиращо се близо до мястото, където живея. 

Основната идея на проекта е да се видят възможностите на различни видове 

маслодайни култури да пречистват почвата и в същото време да успеят да 

дадат реколта. Тъй като растенията използват вегетативните си органи, за да 

извличат тежките метали, те няма да повлияят на цвета, който се използва за 

добиването на етеричните масла. По време на проекта е проследено и 

изследвано развитието на различни етерични и лечебни растения – лавандула, 

мента, кръвен здравец, маслодайна роза, мащерка. Проучването показва, че 

използваните растения са различно ефективни при различните условия. След 

края на експлоатацията на хвостохранилището, теренът ще може да бъде 

използван успешно от местните за земеделие - отглеждане на етерично-

маслени култури. 

Какво обаче кара растенията да съществуват по този начин? Учените твърдят, 

че използват високата концентрация на тежки метали като защитен механизъм. 

Но все още остава въпросът защо някои растения изразяват предпочитание 

към тежки метали, а други не? 

Друг пример за растение, което може да бъде използвано едновременно и като 

начин за пречистване на замърсени зони, както и като начин за справяне със 

световният глад е лимецът (дива пшеница). Той е предшественик на пшеницата 

и не е култивиран от човека. Продуктивността на дивата пшеница е по-малка от 

тази на обикновената пшеница, но е оценено, че по-малко количество от хляб 

произведен от лимец може да засити повече хора.  



Другият проблем е с изчерпващите се земни ресурси. Макар, че са открити  

много други методи за създаване на алтернативна енергия (вятърни турбини, 

слънчеви панели и т.н), горивата са нужни за автомобилите, за които 

алтернативните методи за добив на енергия са или неприложими или само 

частично приложими. Електромобилите не са вариант, заради високата си цена 

и липсата на електрическа мрежа, в която да се зареждат. Бъдещето се крие в 

биогоривата – възобновяем източник на енергия на растителна основа.  

Те:  

 ще спомогнат за намаляването на въглеродните емисии и парниковия 
газ;  

 отговарят на  нарастващите нива на енергийна консумация;   

 се възползват максимално от оскъдни ресурси (може да създаде 
биогориво от биологични отпадъци и остатъци). 

Използването на царевица, соя и захарна тръстика като материал за биогориво 

не носи екологична изгода. Теоретично, биогориво може да бъде направено от 

всеки растителен материал. Затова учените работят над получаване на 

биогориво от растения, които виреят на всякакви почви и не изискват 

специални грижи. Засега, най-перспективните са коноп, ятрофа (тропически 

храст, отровен за хората), гигантска тръстика и морски водорасли. 

Проблемите, които могат да възникнат в следствие на измененията направени 

от човека са много. Не могат да се намерят трайни и ефективни решения на 

проблеми от световен мащаб без нещо да се промени. Подобни растения, с 

повишена продуктивност ще изтощават почвата и някои райони ще запустеят. 

Кръстосването и генното модифициране на някои растения може да доведе до 

изчезването на други растителни видове и намаляване на биоразнообразието. 

Постоянно развиващите се технологии и обогатяващото се човешко знание 

водят до откриването на нови методи и подобряването на такива 

съществуващи от стотици години.  

Въпреки че досега не е открит напълно сигурен начин и няма напълно 

завършен метод за разрешаване на тези проблеми, учените правят пробиви 

всеки ден. Въпрос на време е да усъвършенстваме идеите си, да еволюираме 

спрямо собствените си нужди и да открием отговорите, от които се нуждаем.  
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