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Минералното хранене е сложен физиологичен процес, който наред с 

фотосинтезата обезпечава автотрофния начин на живот на растенията. Тъй 

като минералното хранене може да бъде регулирано в голяма степен, то 

представлява значителен практически интерес. 

95% от сухото вещество на растенията е изградено от 4 органогенни 

елемента – C, O, N и H, като 45% се пада на въглерода, 6.5% на водорода и 

42% на кислорода. При изгаряне на сухата маса, те се отделят под формата 

на различни газове. При по-бурно горене може да се отделят части от 

сярата и фосфора. Всички останали пепелни елементи изграждат не повече 

от 5% от сухата маса. 

Основните минерални елементи са N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, 

Mo, B и Cl. Общият им брой е 16. Те се делят на макро и микроелементи.  

Деленето е на количествен принцип: макроелементите се съдържат 

повече от 0.01% (N, P, S, K, Ca, Mg) а микроелементите – в границите на 

милионни части (mg / kg, ppm - (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cl). 

Необходимостта от даден елемент се определя от следните 3 

правила:  

1) да е необходим за завършване на жизнения цикъл;  

2) недостатъкът му да предизвиква специфичен ефект, който изчезва, 

ако елементът се внесе допълнително;  

3) елементът да участва непосредствено в превръщането на 

веществата и енергията, а не да има косвен ефект. Ако даден елемент 

притежава само някои от тези характеристики, то той се нарича полезен, 

нo не е абсолютно необходим. 

Достъпност на минералните елементи в почвата за растенията: 

Основният източник на минерални вещества за растенията е почвата. Тя е 

сложно природно тяло, съдържащо минерални елементи в различна форма. 

Формите на елементите в почвата могат да бъдат усвоими или неусвоими 

за растенията. Елементите, които се намират в почвения разтвор под  


