
ШИЙКА: частта от растението, която се намира между стъблото и корена.

Източник: Никола Микелон, научен сътрудник, Департамент за селскостопански и 
хранителни науки (DISTAL), Алма Матер Студиорум – университет в Болоня, Италия

РАСТЕНИЯ-ПАРТНЬОРИ: алелопатията или засаждането на различни растения по схема 
за комбиниране е форма на поликултурно земеделие. Това представлява засаждане на 
различни култури в близост една до друга по различни причини: борба с вредителите, 
опрашване, осигуряване на местообитание за полезни насекоми, максимално използване 
на пространството и др., което в крайна сметка води до увеличаване на продуктивността 
на културите. Например, при използването на култури-капани се използват алтернативни 
растения, за да привличат вредителите далеч от основната култура. Такова растение е 
латинката (Tropaeolum majus), която е храна за някои гъсеници, хранещи се предимно с 
членове на семейството на зелето (Кръстоцветни).

Източник: http://gradinka.zaedno.net/node/276

КОМПОСТ: органични остатъци или смес от органични остатъци и почва, които са 
натрупани, навлажнени и оставени да се разлагат биологично, за да се използват като 
тор.

Източник: Книга с факти за земеделието, USDA, http://gradinka.zaedno.net/node/275

СЕИТБООБРАЩЕНИЕ (СЕИТБООБОРОТ, РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИ): практика за отглеждане 
на различни видове култури върху една и съща обработваема площ в последователни 
сезони. Това помага за намаляване на ерозията на почвата, увеличава плодородието й, 
както и добива.

Източник: https://agronovinite.com/kakvo-e-seitbooborot-i-kak-se-pravi-rotatsiya-na-kulturite/

МОДУЛ 2 – РЕЧНИК

ШИЙКА



КОЗИ ТОР: тор, произведен от кози. Козите изпражнения могат да се използват в почти 
всеки вид градина.

Източник: https://www.gardeningknowhow.com/composting/manures/goat-manure-fertilizer.htm 

ТОР: основен отпадъчен продукт при отглеждането на животни във ферми. Когато казваме 
оборски тор, всъщност имаме предвид изпражненията, урината, постелята (слама) и 
неизядени части от храната на селскостопанските животни – крави, телета, коне, свине, 
овце и кози. 

Източник: http://terraorganica.eu/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%82%D0%BE%D1%80/

РАСТЕНИЕ-ГОСТОПРИЕМНИК (ДОМАКИН): растение, което отблъсква селскостопански 
вредители, обикновено насекоми, далеч от културите. Тази форма на засаждане на 
растение-партньор може да спаси основната култура от унищожение от вредители без 
използването на пестициди.

Източник: Wikipedia; 
Kent Fothergill, Kelly V. Tindall, and Cory B. Cross “What is a host plant? Plants used by Languria 
mozardi Latreille 1807 (Coleoptera: Erotylidae: Languriinae): a review,” The Pan-Pacific Entomologist 
89(1), 43-59, (28 March 2013). https://doi.org/10.3956/2012-59.1

СМЕСЕНО ЗАСАЖДАНЕ: производство на два или повече различни вида култури 
едновременно на едно и също парче земя. Това е един от най-ефективните методи в 
селскостопанското производство и има дълга история, тъй като постига високи и стабилни 
добиви, което не само повишава отглеждането на допълващи култури в района, но и 
намалява вредното въздействие на болести и вредители, предотвратява замърсяването и 
води до ефективно използване на ресурсите – например смесено засаждане на царевица 
и боб.

Източник: Ertan YILDIRIM Melek EKİNCİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1): 
100-110, 2017 ISSN 1304-9984, Derleme;
https://bukvarche.com/2018/03/30/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE
%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B8/

IPM(ИУВ): Интегрираното управление на вредителите (ИУВ), известно още като 
интегриран контрол на вредителите (ИКВ), е широк подход, който интегрира практиките 
за икономически ефективен контрол на вредителите. 

Източник: http://bgcpa.eu/userfiles/files/IPM%20Brochure_BG.pdf 



IPCC: Междуправителствен комитет по изменението на климата (IPCC) – орган на 
Организацията на обединените нации за оценка на научните изследвания, свързани с 
изменението на климата.

Източник: https://www.ipcc.ch/

LDL ОКИСЛЯВАНЕ: Липопротеините с ниска плътност (LDL) пренасят по-голямата част 
от холестерола чрез кръвта и го доставят до клетките на тялото. Те лесно се окисляват 
и образуват плаки по артериалните стени, което от своя страна води до запушване на 
артериите и сърдечно-съдови заболявания. Ето защо LDL е известен като “лош” холестерол. 
Той се произвежда от телата ни, когато „добрият“ (НDL) холестерол е повреден от химични 
взаимодействия със свободни радикали.

Източник: https://www.verywellhealth.com/what-is-oxidized-ldl-698079
https://www.sanus2000.com/blog/zdrave/267-cholesterol

МУЛЧИРАНЕ: нанасяне на покривен материал върху почвената повърхност. Обикновените 
видове мулч включват слама, дървени стърготини и полиетиленово фолио. Мулчирането 
най-често се използва за борба с плевелите, но може също да променя температурата на 
почвата и да редуцира загубата на вода поради намаляване на изпаряването от почвената 
повърхност. 

Източник: “Mulch”. Wikipedia, the Free Encyclopedia. 6 February 2015. Web. November 2010.http://
en.wikipedia.org/wiki/Mulch
http://www.biogradinka.agrolink.org/pochvata/malchirane-za-nachinaeshti.html

ХРАНИТЕЛЕН РАЗТВОР: храненето на растенията е свързано с функциите и динамиката на 
хранителните вещества в растенията, почвите и екосистемите, както и с отглеждането на 
растението.

Източник: https://www.pflanzenernährung.org › definition

ТОРФЕН МЪХ: готов за употреба субстрат за растеж на растенията. Представлява мъртъв 
влакнест материал, който се образува, когато мъхове и друг органичен материал се 
разлагат в торфени блата. Разликата между торфения мъх и компоста, който градинарите 
произвеждат в задния си двор, е, че торфеният мъх е съставен предимно от мъх, а 
разлагането му става без присъствието на въздух и така скоростта на разлагане се забавя. 
Необходими са няколко хилядолетия, за да се образува торфен мъх, а торфените блата 
образуват по-малко от милиметър на дъното си всяка година. Тъй като процесът е много 
бавен, торфеният мъх не се счита за възобновяем ресурс.

Източник: Gardening Know How: Peat Moss And Gardening – Information About Sphagnum Peat Moss 



https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/peat-moss-information.htm
https://bg.philgardent.com/article-peat-moss

ДИФУЗЕР-РОЗА (НАПОЯВАНЕ): пръскаща глава на лейката, която позволява равномерното 
разпределение на водата по почвата.
 

Източник: Никола Микелон, научен сътрудник, Департамент за селскостопански и 
хранителни науки (DISTAL), Алма Матер Студиорум – университет в Болоня, Италия

СИНТЕЗ НА ПРОКОАГУЛАНТИ: коагулацията е процес, при който кръвта се променя 
от течност в гел, образувайки кръвен съсирек. Това потенциално води до хемостаза, 
спиране на загубата на кръв от повреден кръвоносен съд, последващо възстановяване. 
Механизмът на коагулацията включва активация, адхезия (прикрепяне) и агрегация 
(групиране, струпване) на тромбоцитите, както и отлагане и узряване на фибрин.

Източник: Wikipedia
https://lubopitko-bg.com/trombociti_broi_i_funkciq_hemostaza1.html

СУБСТРАТ: смес от почва и органични вещества с растителен или животински произход. 
Субстратът е повече или по-малко инертен материал с двойна функция: закрепване и 
поддържане на корените, задържане и съхранение на вода и хранителни вещества. При 
разсадните дейности, извършвани в контейнер или в градински системи извън почвата 
(саксии, повдигнати лехи и пр.), естествената почва се заменя с различни субстрати за 
отглеждане.

Източник: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrotecnologie/2007/07/20/caratteristiche-e-
proprieta-dei-substrati-di-coltivazione-per-il-vivaismo/3897

USDA ЗОНА ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ/СТУДОУСТОЙЧИВОСТ НА РАСТЕНИЯТА: картата за 
класификация на растенията според тяхната студоустойчивост е разработена от 
Министерство на земеделието на САЩ през 2012 г. Макар и предназначена за територията 
на САЩ, тя е възприета по цял свят като стандарт за определяне кои растения е най-
вероятно да виреят на дадено място. Картата се основава на средната годишна минимална 
зимна температура, разделена на 10-градусови зони (10оF – по Фаренхайт).

Източник: https://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/



ВЕРМИКУЛИТ: естествен минерал, който се разширява при нагряване.

Източник:https://www.vermiculite.org/wp-content/uploads/2014/09/FAQs.pdf
https://uathetlesin.ru/gotvarstvo/12924-vermikulit-opisanie-i-prilozhenie.html


