
 

Усвояване на хранителни вещества при царевицата 
от д-р Стивън Д. Страхън, изследовател в DuPont 

 
Обобщение 

 
• Здравословният растеж на царевичната култура изисква 

разнообразие от хранителни вещества, 16 от които са от 
съществено значение за развитието на растенията. 

• Регулирането на усвояването на хранителни вещества при 
различна структура, pH и химични свойства на почвата е 
физиологичен процес, който позволява на царевичното 
растение да поддържа правилен баланс на хранителните 
вещества. 

• Усвояването на хранителни вещества от почвата е седем-
стъпков процес, включващ участието на кореновите елементи 
на растението, приток на енергия и васкуларните тъкани. 

• Концентрацията на хранителни вещества във вътрешните 
клетки на корените регулира колко допълнителни хранителни 
вещества трябва да бъдат пренесени през плазмените 
мембрани. 

• Растежът на растенията е резултат от пренасянето на тези 
хранителни вещества от вътрешните клетки на корените към 
други части на растенията чрез ксилема и флоема. 

• Агрономичните практики, подпомагащи най-добре процеса на 
усвояване на хранителни вещества, така че да бъде постигнат 
максимален добив, включват елиминиране на 
компактирането, изсушаване на мокри почви, следене за 
дефицит на хранителни вещества и поддържане на адекватно 
водоснабдяване на отглежданата култура. 

 

Въведение 
 

Шестнадесет хранителни вещества са от съществено значение за 
растежа на царевицата. Въглеродът и кислородът, най-
разпространените хранителни вещества, се извличат от 
въглеродния диоксид и молекулярния кислород в атмосферата. 
Водородът се извлича от разграждането на водни молекули по 
време на фотосинтеза. Когато водните молекули бъдат 
разградени на водород и кислород, водородът бива 
първоначално използван за образуването на захар. Кислородът 
бива използван при растежа на царевицата или отделян в 
атмосферата като страничен продукт. Пет от шестте 
макроелементи: калций, магнезий, азот, фосфор и калий, както и 
седемте микроелементи: бор, хлор, мед, желязо, манган, 
молибден и цинк се извличат от почвата.  
 
Вторичният микроелемнт сяра се извлича най-вече от почвата, 
но може бъде извлечен и от атмосферата, в зависимост от 
концентрацията на съединения, съдържащи сяра. Зрялата 
царевица, без значение от отглеждания хибрид или почвата му, 
съдържа относително последователен асортимент на всяко едно 
от тези 16 хранителни вещества (Фигура 1) (Latshaw and Miller, 
1924). 

 
 

Основни елементи за растеж на култури 
 
Доставени чрез въздух и вода: въглерод, водород, 
кислород 
 

Основни макроелементи: азот, фосфор, калий 
 

Вторични макроелементи: сяра, калций, 
магнезий 
 

Микроелемнти: бор, хлор, мед, желязо, манган, 
молибден, цинк 

 
 
 

 
 

Фигура 1. Съдържание на хранителни вещества в 
зряло царевично растение. 

 

Тази последователност в концентрацията на хранителни 
вещества е невероятно постижение, като се има предвид 
разнородността на физичните и физични свойства на почвата, 
в която расте царевицата. За всяка дадена почва, 
концентрацията на хранителни вещества в проба от едно място 
може да бъде до хиляда пъти по-голяма от концентрацията на 
хранителни вещества в проба от друго място, само на няколко 
крачки разстояние (Wolt, 1964). 
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Освен това, pH на почвата може да бъде също толкова 
разнороден. Различни места в почвата, намиращи се на няколко 
крачки едно от друго, могат да се различават с до три pH 
единици. Наличността на хранителни вещества се променя 
драстично с промяната на pH на почвата. Обикновено 
хранителните вещества стават по-трудни за усвояване от 
растенията с увеличавана на почвеното pH (Фигура 2). 
Въпреки това, в тези почви с висок pH царевицата все пак 
поддържа правилен баланс на хранителните вещества. 
Настоящото издание на Crop Insights обяснява как 
царевицата извлича хранителни вещества от почвата и 
показва как растенията регулират степента на извличане на 
хранителни вещества, както и какви агрономични практики 
подпомагат най-добре този процес на извличане на 
хранителни вещества, така че да бъде постигнат максимален 
добив. 
 

 
 

Фигура 2. Относително наличие на хранителни 
вещества за растенията в зависимост от почвения pH.1 

 
Усвояването на хранителни вещества е седемстъпков 
процес 

 
1. Корените трябва да растат през почвения профил към 

хранителните вещества в почвата. 
2. Корените разтварят хранителните вещества, свързани с 

почвените колоиди, във водната матрица на почвата. 
3. Епидермалните коренови клетки и свързаните микоризи 

извличат хранителни вещества от почвените колоиди и 
водната матрица на почвата, като запазват тези 
хранителни вещества за усвояване от растението. 

4. Царевичното растение изразходва енергия, за да 
пренася активно хранителни вещества от 
епидермалните коренови клетки през плазмената 
мембрана и към клетките в централната част на 
основата. 

5. Концентрациите на хранителни вещества в тези 
вътрешни клетки регулират количеството на 
допълнителните хранителни вещества, пренесени през 
плазмената мембрана. 

6. Царевицата пренася хранителни вещества от тези 
вътрешни клетки на корените чрез ксилема към други 
части на растението, за да бъде подпомогнат растежа. 

7. Намаляването на концентрациите на хранителни 
вещества във вътрешните клетки на корените позволява 
на тези клетки да пренасят повече хранителни вещества 
от епидермалните клетки към вътрешните клетки на 
корените, за да бъде продължен процеса на усвояване на 
хранителни вещества. 

Корените на царевицата растат през почвения 
профил към хранителните вещества в почвата 

 

Корените на царевицата растат през порестите 
пространства, създадени от несиметричната обвивка на 
почвените колоиди (Фигура 3). По-голямата част от 
хранителните вещества в почвата се извличат от младите 
корени, добавъчните корени и микоризите (Salisbury and 
Ross, 1978). Гъбните микоризи изграждат симбиоза с 
корените на царевицата. Микоризите извличат хранителни 
вещества от почвата и предоставят някои от тях на 
царевицата. В замяна на това царевицата осигурява захар на 
микоризите, подпомагайки растежа на нови гъбички. Тези 
корени на царевицата и свързаните микоризи изчерпват 
съдържанието на хранителни вещества в почвата 
непосредствено около тях, което изисква растежа на нови 
корени, за да бъдат извлечени хранителни вещества от 
други части на почвения профил. 

 
 
 
 

Фигура 3. Корените на 
царевицата растат през 
порестите пространства, 
създадени от несиметричната 
обвивка на почвените 
колоиди. Корените могат да 
извличат единствено 
хранителните вещества 
(изобразени с оранжеви 
точки), намиращи се в 
почвата непосредствено 
около кореновата тъкан 
(оградена със зелен 
правоъгълник). Новите корени 
трябва да растат през различни 
части на почвения профил, за 
да извлекат допълнителни 
хранителни вещества. 

 
 
 

Корените разтварят хранителните вещества, 
свързани с почвените колоиди, във водната матрица 
на почвата 

 
Корените на растенията отделят различни химични 
съединения, за да извлекат хранителни вещества от почвата 
(Kochian, 2000). За повечето от хранителните вещества, 
корените на растението отделят водородни (H+) йони във 
водната матрица на почвата и подкиселяват почвата 
непосредствено около корена (Фигура 4). 

 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Корените на 
царевицата отделят водород 
(изобразен със сини стрелки) 
в почвения профил, за да 
подкиселят почвата 
непосредствено около 
корена (ограден със зелен 
правоъгълник). 
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С нарастването на киселинността на тази микро зона на 
почвата, катйонните хранителни вещества, като например 
амоний (NH +), калций (Ca ++), магнезий (Mg++) и калий (K+), 
стават по-лесни за извличане от местата за обмен на катйони в 
почвата и по достъпни за усвояване от растенията. Хранителни 
вещества като фосфора стават по-лесни за разграждане от водата 
при по-нисък pH на почвата и следователно, по-достъпни за 
усвояване от растенията. Способността на корените на 
царевицата да вкисляват околната почва позволява на растението 
да извлича хранителни вещества от почви с по-висок pH, както и 
от киселинни почви. По-голямата част от почвения профил, 
който не е в близост до корените на царевицата, продължава да 
поддържа своя pH, докато буферният капацитет на почвата е по-
голям от подкиселяващите свойства на поемането на хранителни 
вещества и метаболизма в почвата. 

 

Епидермалните коренови клетки и свързаните микоризи 
извличат хранителни вещества от почвените колоиди и 
водната матрица на почвата, като запазват тези 
хранителни вещества за усвояване от растението 

 

Хранителните вещества не преминават магически от почвата в 
растението. Пренасянето на хранителни вещества е процес от две 
части, който се състои от две групи динамични равновесия, които 
се стремят да поддържат баланс в почвения профил (Фигура 5). 
Всяко хранително вещество се стреми да поддържа баланс между 
количеството хранително вещество, свързано с почвения колоид, 
и количеството вещество, разтворено в почвената вода. 

 

 
 

Фигура 5a. Всяко хранително вещество се стреми да поддържа 
равновесен баланс между количеството хранително вещество, 
свързано с почвения колоид, и количеството вещество, разтворено в 
почвената вода. 

 
 
 
 
 
 

Фигура 5b. Също така, всяко 
хранително вещество се 
стреми да поддържа 
равновесен баланс между 
количеството хранително 
вещество в почвената вода и 
количеството вещество, 
свързано с корена на 
царевицата. 

 
 
 

Фигура 5. 
Хранителните вещества 
не преминават 
магически от почвата в 
корените на 
царевицата. Всяка една 
молекула на 
хранителните вещества 
бива разтваряна и 
пренасяна от почвената 
вода. 

 
При всички хранителни вещества, които не са анйони, по-
голямата част от всяко хранително вещество се свърза с 
почвен колоид и само малка част от това вещество се 
разтваря в почвената вода. При хранителни вещества, които 
са анйони, по-голямата част от хранителните вещества се 
намират в почвената вода и могат да се придвижват заедно 
с нея. Всяко хранително вещество също така се стреми да 
поддържа равновесен баланс между количеството вещество 
в почвената вода и количеството вещество, свързано с 
корените на царевицата. Корените на царевицата съдържат 
органични молекули и приемни пространства, които могат 
да се свързват и да задържат хранителни вещества в 
епидермалните клетки на корените. Когато този равновесен 
баланс е постигнат, по-голямата част от всяко хранително 
вещество се свързва с корените на царевицата, като само 
малка част от това вещество се разгражда в почвената вода. 

 
Хранителните вещества в почвата вече са преминали в 
корена на царевицата. Как точно се регулира преносът на 
хранителни вещества в царевицата, от корена към 
останалата част на растението, така че растежът да бъде 
правилен? За да бъде отговорено на този въпрос, е 
необходимо да бъде разбрана основната анатомия на 
корена на царевицата (Фигура 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 6. Схеми на хоризонталните и вертикалните 
сечения на корена на царевицата. 
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Фигура 7. Поясчетата на Каспари са слой от растителен материал, 
намиращ се между ендодермалните клетки в корена на царевицата, 
който възпира пренасянето на хранителни вещества от клетките на 
кората към централната част на корена. Хранителните вещества 
трябва да преминат директно в ендодермалните клетки, за да могат да 
бъдат пренесени в цялото растение. 

 

 
 

Фигура 8. Първоначално местоположение на хранителните 
вещества (изобразени с оранжеви точки) при преминаването им от 
почвата в клетките на кората на корена. 

Сърцевината на корена съдържа паренхимни клетки и 
васкуларни тъкани (ксилем и флоем), които служат като канали 
за пренос на хранителни вещества до всички части на 
растението. Най-външната част на корена на царевицата, която 
се състои от кората и епидермиса, е отделена от сърцевината на 
корена чрез пръстен от ендодермални клетки, наречен 
„ендодермис“. Между всяка група от ендодермални клетки се 
намират т.н. поясчета на Каспари – растителен материал, който 
не пропуска хранителни вещества (Фигура 7). Първоначално, 
когато корените извличат хранителни вещества от почвата, тези 
вещества се намират в кората на корена (Фигура 8). 

 
 

 
 

Фигура 9. Критични компоненти на ендодермалната клетка, където 
се осъществява регулирането на приема на хранителни вещества. 
Определени плазмодезми съдържат протеини, които позволяват 
пренасянето на дадено хранително вещество от външната клетъчна 
област на корена през плазмената мембрана и в цитоплазмата на 
вътрешните клетки, за да могат да бъдат пренесени в цялото 
растение. 

 
Фигура 10. Регулаторният процес на приема на хранителни вещества се осъществява в плазмената мембрана на ендодермалните 
клетки. (Разноцветните точки представляват различни хранителни вещества.) 
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Царевицата изразходва активно енергия при пренасянето на 
хранителни вещества от епидермалните клетки на корена 
през плазмената мембрана и към клетките в централната 
част на корена 

 
За да преминат към сърцевината или централната част на корена, 
хранителните вещества трябва да преминат директно през 
плазмената мембрана, намираща се в тези ендодермални клетки. 
Регулирането на приема на хранителни вещества се осъществява 
в тази плазмена мембрана (Фигура 9). Плазмената мембрана е 
непропусклива за хранителни вещества, но съдържа хиляди 
плазмодезми, пълни с протеини, способни да подбират и 
пренасят определени хранителни вещества от външната част 
на корена, през плазмената мембрана и към клетките, 
намиращи се в централната част на корена. Този процес на 
подбор и пренос на хранителни вещества изисква 
биохимична енергия, за да функционира правилно. 

 
Концентрациите на хранителни вещества в тези вътрешни 
клетки регулират количеството на допълнителните 
хранителни вещества, пренасяни през плазмената мембрана 

 
Когато определено хранително вещество достигне достатъчно 
ниво на концентрация в клетката, то действа като инхибитор, 
изпращайки обратна връзка за спиране на подаването на 
допълнителни хранителни вещества през плазмената мембрана 
(Фигура 10). 

 
Царевицата пренася хранителни вещества от тези вътрешни 
коренови клетки чрез ксилема към други части на 
растението, за да подпомогне растежа 

 
Васкуларните тъкани ксилем и флоем са тясно свързани с 
паренхимни клетки, които сега съдържат по-високи 
концентрации на основни хранителни вещества. Хранителните 
вещества преминават във васкуларната тъкан, за да бъдат 
пренесени до отдалечените части на растението, които се 
нуждаят от дадено вещество (Фигура 11). 

 

 
 

Фигура 11. След като хранителните вещества преминат през 
плазмената мемрана и навлязат в паренхимните клетки в централната 
част на корена, те стават достъпни за пренасяне от ксилема към други 
части на растението. 

 
Когато концентрациите на хранителни вещества във 
вътрешните коренови клетки намалеят, тези клетки 
позволяват преминаването на допълнителни хранителни 
вещества от епидермалните клетки към вътрешните 
коренови клетки, за да продължи процесът на усвояване 
на хранителни вещества 

 

С преминаването на хранителни вещества във васкуларната 
тъкан, концентрациите на тези хранителни вещества в 
ендодермалните клетки намаляват в достатъчна степен, 

за да позволят на пренасящия протеин да предаде 
допълнителни хранителни вещества през плазмената 
мембрана. Непрекъснатото регулиране на този пренасящ 
протеин позволява на растението да поддържа правилен 
баланс на всички хранителни вещества, нужни за растежа. 
Агрономични практики за повишаване на 
усвояването на хранителни вещества 

 
Най-важно е да се запомни, че корените на царевицата 
трябва да растат непрекъснато, за да извличат хранителни 
вещества от почвата. Всяка агрономична практика, която 
подпомага растежа на нови корени, подобрява добива на 
царевица. Практики като елиминиране на уплътняване на 
почвата, с цел да се даде възможност за по-добър растеж 
на корените, подобряват възможностите за по-големи 
добиви. Почвата е основен източник на 13 от 16-те 
вещества, необходими за растежа на царевицата. Ако 
количеството на някое от тези 13 хранителни вещества е 
ограничено, добивът на царевица е също ограничен. 

 
Земеделските производители са наясно, че максималният 
добив на царевица изисква адекватни нива на азот, калий и 
фосфор и редовно торене на почвата, за да бъдат 
предоставени тези хранителни вещества. Днешните 
хибриди, позволяващи висок добив, извличат значителна 
част от всички тези 13 хранителни вещества от почвата 
при жътва на царевицата. Може да възникне дефицит и на 
други хранителни вещества, различни от азот, фосфор и 
калий – особено в песъчливи почви и почви с ниски нива 
на органична материя. Агрономичните практики, които 
следят за всякакви видове дефицити на хранителни 
вещества и възстановяват адекватно тези вещества 
посредством балансирани програми за торене, подобряват 
възможностите за максимален добив. 

 
И накрая, важно е да се знае, че преносът на хранителни 
вещества от почвата към корените на царевицата изисква 
адекватно количество вода. Напояването на посевите 
подпомага преноса на хранителни вещества, както и 
цялостния растеж на растенията. Минимални обработки и 
оставянето на повече растителни остатъци по 
повърхността на почвата намалява загубата на вода чрез 
изпарение, като по-този начин се запазва повече вода за 
поемане от растенията. Без значение дали се отглежда при 
поливни или неполивни условия, правилното регулиране 
на водата е от съществено значение за максималното 
усвояване на хранителни вещества и съответно добив. 
 
Хибридите от Optimum AQUAmax продуктова линия на 
Пионер притежават добре развита, балансирана 
коранова система и регулират допълнителлно водния 
си баланс чрез контрол на затваряне на устицата 
намиращи се на листната повърхност. Това дава 
възможност за оптимизиране на хранителния баланс в 
растенията и извличане на максимално количество от 
наличните хранителни вещества в почвата. 

 
Тази конкретна статия се отнася за усвояването на 
хранителни вещества при царевицата; въпреки това, 
същата физиология и същите агрономични практики се 
прилагат и при отглеждането на  слънчоглед, пшеница, соя 
и други култури. 
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Вашата дейност. Ефективността на продуктите е променлива и зависи от много фактори, като 
влагата, топлинния стрес, типа почва, управленските практики, натоварването на околната 
среда, както и болестите и влиянието на вредителите. Индивидуалните резултати могат да варират. 


