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Уважаеми господа,  

в изложеното по-долу ще намерите кратка информация за 

светлинните изисквания и резултатите от изкуствено осветление 

на три вида цветя: 

1. Зелени растения 

2. Цветя за саксии и лехи  

3. Цветя за рязан цвят 
 

Adiantum spp.       
 

Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 16 часа за посев и производство 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни осветление с 16-часов 

светлинен ден съкращава времето между 

кълняемост и развитие от 2-3 седмици, и 

води до появата на по-единна и по-висока 

структура. 

 

Ageratum 
 

 

 

 

 

 

 

Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа за посев и производство 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

* Възможност за сеитбата през януари и 

скъсява производствения период от 20-

30%.  

*Допълнителни предимства от 10 до 15% 

може да се получи при по- силен 

светлинен интензитет. 

*По-високи светлинни суми ускоряват 

цъфтежа. 

*Скъсява производствения процес  от 11 

до 15 дни. 
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Alstroemeria 

 
Светлинна характеристика на растението Дивите култивари са родом от Южна 

Америка, от Централна и Югоизточна по-

конкретно Чили. 

Alstroemeria е количествен светлинно 

растение с критични дневна светлина от 

12-13 часа.  

Продължителност на светлинния ден 11-14 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Чрез допълнително осветление е 

постигнато увеличение от 7%. 

*Допълнително осветление и въглероден 

диоксид комбинирано повишава 

производство с 31%. 
 

•Увеличение на производството  

• Подобряване на качеството  

• Пренасочване на производството към 

период с по-високи цени.  

• Облекчаване на трудовия пик през 

пролетта.  

• Намаляване на цветните аборти  

• Намаляване на Botrytis инфекция 

 
 
Antirrhinum 
 

Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа за посев и производство 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Резултатите са както при Ageratum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Сеитбата през януари, скъсява 

производствения период от 20-30%. 

*Допълнителни предимства от 10 до 15% 

може да се получи при по- силен 

светлинен интензитет. 

*По-високи светлинни суми ускоряват 

цъфтежа. 

*Скъсява производствения процес  от 11 

до 15 дни. 
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Argyranthemum 
 

 

 

 

 

 

 

 
Светлинна характеристика на растението Това е растение на дългия светлинен ден, 

с произход от Канарските острови. 

Продължителност на светлинния ден 8-11 часа за рязана продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

•Силно и бързо развитие на кореновата 

система  

• Дебели и здрави растения  

• Непрекъснат и качествен растеж  

• Контролиран график на растителен 

материал и труд  

• Осигуряване на срочни доставки и 

удовлетворяване на клиентите  

• Ускоряване на развитието с (от 1 до 2 

седмици)  

 

 

Aster ericoides 
 
 
 
 
 
 
 

 
Светлинна характеристика на растението Светлинното изискване е много високо 

Продължителност на светлинния ден 20 / 11-13.5 часа продукция дълъг/къс ден 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В резултат на това, производството се 

увеличава с 10%, като същевременно се 

подобрява качеството, поради високи 

стволово тегло и по-добро развитие на 

цветовите пъпки. 

*Повече цветя могат да развият по същото 

време, без аборт. 
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Begonia Elatior                Begonia tuberhybrida 

 

 

 

 

 

 

 
Светлинна характеристика на растението Тези видове бегония е култура на 

краткосрочен светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 16-22 часа за рязана продукция. 

Осветление е необходимо от средата на 

август до края на март. 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

 

 

 

 

 

 

*Увеличението на рязана продукция се 

изчисляват на 30%.  

*Повишаване на светлината интензитет  

за култура "Schwabenland" намалява 

времето до цъфтежа от 79 на 68 дни, 

докато броят на цветни пъпки се 

увеличава от 36 до 54. 

 
Bouvardia 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Bouvardia е качествено SD растение и 

изисква тъмен период от 13-14 часа, за 

започване цъвтеж на пъпките. 

Продължителност на светлинния ден 11 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнителните стъбла,като всички са в 

най-високата категория на дължина 70-80 

см, което съответства на най-високите 

цени. 
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Calceolaria 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Растение на дългия светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 16-18 часа 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Периода до цъфтежа е скъсен с 

удължаване на светлинния ден. 

 

 

Campanula isophylla 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Растение с дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 12 - 16 часа  за вегетативно развитие и 

готова продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Увеличението на светлинния интензитет  

увеличава продукцията на рязан цвят с 

245%.  
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Chrysanthemum 

 

 
 
 
Светлинна характеристика на растението Растение на късия ден 

Продължителност на светлинния ден 20 часа при развитие 

11 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Увеличаване на сухата маса на 

растението 130% от допълнително 

осветление. 

*Изследване показа, че с помощта на 

допълнителна светлина интензивност се 

увеличи производството с почти 15% от 

увеличаване на размер от 4,5 до 5,0 и 

растителна плътност от 40 до 45 растения 

на кв. м. (Roelofs,1999). 

- Повишено производството в резултат на 

по-висока растителна плътност и кратък 

период на производството.  

- Подобряване на качеството на цветята, 

стъблата и листата.  

- Намалена чувствителност към гъбични 

заболявания, като по този начин намалява 

използването на пестициди.  

- Голяма гама от културни разположение 

през зимата, с повече цветове (розови и 

оранжеви).  

- По-добро планиране на производството, 

така че срокът е по-малко в зависимост от 

времето.  

- Подобряване на възможностите за 

целогодишно предлагане. 
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Cissus rhombifolia ‘Ellen Danica’ 
 

 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 16 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнителна светлинна интензивност за 

16 часа на ден намалява (през зимата 

месеца), времето на производство от 4 до 

6 седмици в сравнение с времето на 

производство от 15 седмици при 

естествени условия. 

 
Codiaeum variegatum 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Има много високи изисквания за светлина 

и могат да бъдат отглеждани при много 

високи нива на светлината 

Продължителност на светлинния ден 18 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Води до увеличаване на прясна и суха 

маса, както и леко повишение на дължина 

на междувъзлие. 

Височината на растенията е увеличена  

с 40% след 100 дни, без това да повлияе 

на качеството. 

През този период, пресната маса бе 

повече от 60% по-висока в сравнение с 

растенията отглеждани при обикновена 

условия. 

 
 



 

 9 

 
Cordyline fruticosa 

 

 

 

Светлинна характеристика на растението Растението предпочита сенчести места . 

Облъчва се със сравнително слаба 

светлинна интензивност. 

Продължителност на светлинния ден 16 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

• Силно и бързо развитие на кореновата 

система 

• Дебели и здрави растения  

• Непрекъснат и качествен растеж 

 
Cyclamen 

 
 
Светлинна характеристика на растението Цикламите имат високо светлинно 

изискване 

Продължителност на светлинния ден 18 часа разсад, израстване,отглеждане 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

• Високо производство, в резултат на по-

високи растителна плътност  

• кратък производствен период  

• Подобряване на качеството на цветя, 

стъблата и листата  

• Намалена чувствителност към гъбични 

заболявания  

• производство през зимните месеци, с 

повече цветове 
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Dianthus caryophyllus (Carnation) 

 
Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 12 часа при плодене / продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Съкращаване на производствения период 

от 2 до 5 седмици с помощта на 

допълнителна светлинна интензивност. 

*В Dianthus допълнителни цъфтежи се 

изразяват в странични издънки:  

4,9 вместо 1,7. 

*Ускоряване на цъфтежа с приблизително 

7/10 дни. 

*Цъвтене е възможно през януари / 

февруари, ако издънките имат най-малко 

седем напълно развити листни двойки, а 

през август и март са необходими само 

пет.Това може да се постигне с 

допълнително светлина. 

 
Dieffenbachia 

 
Светлинна характеристика на растението Dieffenbachia е от тропическа Южна 

Америка със средни светлинни 

изисквания. 

Продължителност на светлинния ден 15-18 часа при продукция и култивизация 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Удвояването на светлината сума през 

декември довело до 20% повече издънки и 

листа. 
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Dracaena spp. 
 

 
 
Светлинна характеристика на растението Култури от тропическа Африка. Те не 

могат да понасят твърде много светлина. 

Продължителност на светлинния ден 16 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

С допълнително осветление по време на  

периода от октомври до началото на март  

е осъществимо производство. 

 
Epipremnum pinnatum 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 14 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнителна светлина увеличава 

интензивността на прясна и суха маса, 

както и дължина на междувъзлието. 
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Euphorbia pulcherrima 

 
 
Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 10-20 часа продукция / производство на 

посадъчен материал. 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Повишаване на рязано производство, по-

добри и единни аксиларни пъпки, и 

следователно по-единна архитектура на 

стволовите растения. Също така води до 

започване на бързо развитие на листа, и 

по този начин намалява периода между 

калеми. Силата на закрепване на 

страничните издънки е подобрена докато 

по-старите листа коригират сами до по-

високи светлина интензитети. Това води 

до намаляване на листа щети и по-висока 

фотосинтезна активност при повишена 

облъчване. 

 

 

 

Eustoma (Lisianthus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Светлинна характеристика на растението Тази култура е с произход от Небраска, 

Колорадо и Тексас (САЩ), Lat. 32o-

42oNL. 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Тези лято-цъфтящи култури може да се 

отглеждат през есента и зимата само с 

помощта на допълнително осветление. 

Производствен цикъл варира от 16 до 12 

седмици за насаждения през декември-

февруари и март-юни, съответно.  

Разсад- продукция отнема два до три 

месеца. 
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Exacum 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Exacum е DN растения със средна 

светлина изискване. 

Продължителност на светлинния ден 18 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Развитие на цветето е стимулирано от 

високи суми светлина, и по тази причина 

основния производствен период е от май 

до септември.  

*Добри резултати при регулиране на 

осветлението в компактни растения, 

довежда до добър растеж.  

*Друг положителен ефект е: подобряване 

на разклоняване и цветни точки, защото 

цъфтежа зависи от светлината сума. 

 
Fatshedera 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 16 часа придукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

След 16 седмици растението е почти два 

пъти по-високо в сравнение с контролното 

и производственото време може да бъде 

съкратен с 50%.  

Прясната маса след 16 седмици е по-

висока със 70% в сравнение с 



 

 14 

контролните растения (Verberkt, 1988). 

 
 

Ficus benjamina 

 
Светлинна характеристика на растението Ficus е преместен от Индия и Малайзия. 

Той расте в много високи нива на 

светлина. 

Продължителност на светлинния ден 16-18 часа развитие и продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 
 При допълнително осветление за 

култура "Starlight" производството 

нараства значително за разклоняване  

на странични стрели, а прясната 

масата е с 50% по-висока след 16 

седмици в сравнение с контролната 

инсталация.  

 С допълнителна светлинна 

интензивност и фотопериод от 18 часа, 

след 24 седмици прясната маса на 

култура "Exotica"  се е увеличила с 

74% а култура "Starlight" с 86%  в 

сравнение с контролни  инсталации 

(Verberkt, 1989). 

 
Ficus elastica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлинна характеристика на растението 

 

Продължителност на светлинния ден 20 часа производство 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Увеличенията в суха маса, броя на листа, 

растения и височина с помощта на 20 

часов фотопериод са 23%, 8% и 7%, 

съответно, в сравнение с 16 часа 

фотопериод . 
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Freesia 

 
Светлинна характеристика на растението Произхожда от южна Африка 

Продължителност на светлинния ден 14-16-20 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Качеството и производството на цветни 

стъбла, както и качеството на новите 

грудки са подобрени от допълнително 

осветление.  

*Основно стъблата и laterals растат по-

големи с повече цветни пъпки.  

 

 
 
 
Fuchsia 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Растение на дълъг светлинен ден 

Продължителност на светлинния ден 11 часа при разсаждане 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

• Силно и бързо развитие на кореновата 

система 

• Дебели и  здрави растенията с повишено 

количество на цветни пъпки  

• Непрекъснат и качествен растеж 
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Gazania 

 

 
 
 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден Осветителния период варира от 15-16 часа 

през декември до 3 часа през март. 

 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

За Gazania съкращаване на 

производствения период от 2 до 5 

седмици с помощта на допълнителна 

светлинна интензивност. 

 
Gerbera 
 
 
Светлинна характеристика на растението Тези растения имат висока светлината 

изискване. 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Осветление през зимата (средата на 

декември до края на март)  и максимален 

фотопериод от 20 часа води до значително 

увеличаване броя на цветните пъпки 

(Ludolph, 1993), докато производствените 

срок е намален от 20-30%. 

• Повишаване на продукцията през зимата  

• Голяма гама от културни разположения 

през зимните месеци, с повече цветове  

• Намалена цветови аборт или спад на 

пъпки през зимата  

• Дълги и по-дебели цветни стъбла  

• Цветя с по-интензивен цвят  

• Кратко производствено време  

• По-добро планиране, така че 

производственият период по-малко 

зависими от климатичните условия  

• Подобряване на възможностите за 

целогодишен производство  

• Подобряване на конкурентната позиция 

на фирмата 
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Gladiolus 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Не изисква високи светлинни суми но за 

да растат гладиолите през зимата  

допълнително осветление трябва да бъде 

предоставено с високи светлинни суми 

Продължителност на светлинния ден 16 часа производство 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

По-висок процент на цъфтежа, по-дълъг 

стъбло и повече цветя. 

 
Hedera helix 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 16 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

-След 16 седмици височината на 

растението е почти два пъти по-висока в 

сравнение с контролното и 

производственото време може да бъде 

съкратен с 50%.  

*В прясна маса след 16 седмици е по-

висока с 70% в сравнение с контролните 

растения (Verberkt, 1988). Тези 

положителни резултати са получени с 

Hedera canariensis "Variegata". 

- Допълнителни осветяване от 16 часа е 

довело до намаляване на 

производственото време от 4 до 6 седмици 
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в сравнение с контролно от 15 седмици. 

 
 
Hibiscus rosa-sinensis 

 

 

 
Светлинна характеристика на растението Това растение е от тропическите и 

субтропическите страни, и изисква високи 

светлинни условия. 

Продължителност на светлинния ден 20 часа при продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Увеличаване на светлината сума  (от 

декември до началото на март) води до 

удвояване на броя на цветята до 30%, 

увеличение в броя на израстъците и 

намалява периода на производство с 12%. 

• Целогодишно увеличаване на 

производството  

• Дължина на светлинен период от 17 - 20 

часа на ден.  

• Значително намаляване на слепи 

издънки и цветни аборти 

• Увеличение на броя на венчелистчетата  

• Увеличение на производството, 

измервано в броя на стъблата, суха и 

свежа маса на стъблата  

 

 

Hyacinth2 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 12 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

- Разработване на цветя с достатъчно 

хранителни вещества 

- Осветлението популяризира 

добрите цветове и цветово 
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развитие. 

 

 

 

 

 
Hydrangea 

 

 

 

Светлинна характеристика на растението Hydrangeas имат много висока светлината 

изискване. 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа форсиране 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

В изследвателска станция в Wolbeck, 

Германия, беше показано, че с осветяване 

може да се намали периода на развитие с 

22%. 

 
Impatiens New Guinea 

 
Светлинна характеристика на растението Идва от Нова Гвиана и реагира много 

силно на светлината 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа подготовка и продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Висок светлинен интензитет и 

съответстващи високи температури могат 

да забавят растежа и да намалят 

развитието на листата и/или цветята. 

 
Iris (Dutch) 
 
 
 
 
 
 
 
Светлинна характеристика на растението В сравнение с азиатски хибридни лилии, 

прагът светлина за Ирис е сума  малко по-
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ниска, в сравнение с Лилиум longiflorum и 

Ориенталски хибриди (Gude, 1988). 

Продължителност на светлинния ден 20часа подукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Позволява отглеждането на растението 

през зимата. 

 
 
Kalanchoe 

 
 
Светлинна характеристика на растението Растенията се нуждаят от високи нива на 

светлината. 

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Повечето стеблени растителни 

производители на рязан цвят използват 

допълнително осветление.  

*Формирането на стеблата се увеличава 

пропорционално с продължителността на 

осветление. 

 
 
Lilium (Asian)   //  Lilium longiflorum // Lilium L/A hybrids  // Lilium Oriental 

 
 
 
 
 

Светлинна характеристика на растението Асортиментът на тази култура се затваря 

от диви видове главно с произход от 

Китай и Япония. 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

-Подобрява качеството и позволява 

висока растителна плътност на растения. 

- Намалява стволовата дължина, 

подобрява стволовите листни, цвета, и 

запазване на качеството, като 

същевременно намали производството  

- Отчасти в резултат на засилена 

конкуренция, допълнително осветление е 

необходимо за целогодишна реколта. Чрез 

използване на движими осветителни тела, 
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които пътуват по специални релси 

допълнително осветление може да се 

използва в продължение на няколко 

култури. 

 
 
 

Maranta spp. 

 
 
Светлинна характеристика на растението Сенчести растения, не изискват много 

светлина. 

Продължителност на светлинния ден 15-18 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнително осветление главно 

насърчава разклоняването (Hendriks, 

1993). 

 

Narcissus 2 

 

    
 

Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 12 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

- разработване на цветя с достатъчно 

хранителни вещества 

- осветлението стимулира добрите 

цветове и цветното развитие 

 

Nephrolepis exaltata 
 
 

Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 16-20 часа сеидба, посев, продукция 

Положително въздействие на светлината Сухата маса нараства само с увеличаване 



 

 22 

върху растението на светлината интензивност. Колкото по-

висока е сумата светлина (осветителни 

период и/или висок интензитет), толкова 

по-добра компактност, цвят на листа, 

стеблени формации,  и като цяло качество 

(Verberkt, 1995). 

 
 
 

 

 

 

 
Pelargonium zonale // Pelargonium peltatum // Pelargonium grandiflorum 

 

 

 

 
 

 

 
Светлинна характеристика на растението Характерни за Южна Африка, където има 

високи нива на светлината 

Продължителност на светлинния ден 18 часа - плодене , продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Осветление на P. Zonale може да увеличи 

производството с 100%. 

 

 
Phalaenopsis 

 
 
Светлинна характеристика на растението Високи нива на светлина по време на своя 

латентен период, но по време на растежа 

светлината строго се дозира (Brieger, 

1985). 

Продължителност на светлинния ден 10/20 часа къс и дълъг светлинен ден 
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Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнително осветление съкращава 

времето за прибиране на реколтата, 

намалява аборт на пъпки, както и 

увеличава диаметъра на цвета с 10-20%. 

 
 

 
 
Pteris spp. 
 

 
 

Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 16 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Допълнително осветление с 16-часов 

фотопериод съкращава времето между 

кълняемост и разсаждане от 2-3 седмици, 

и води до по-висок процент на единност и 

гъстота. 

 
Rosa (pot rose) 
 

 
 

Светлинна характеристика на растението Изисква високи светлинни нива. 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Ще доведе до по-добро качество на 

продукта по време на зимното 

производство (Verberkt, 1997a). 

 
Rosa (cut flower) 
 
Светлинна характеристика на растението Тази култура е с много високо изискване 

на светлина и с допълнително осветление 

могат да бъдат отглеждани целогодишно. 

Продължителност на светлинния ден 16-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Експерименти с култивари "Сан 

Франциско", "Sacha", "Първа Червен "," 

Madelon "," Соня "и" Charmilla " 

демонстрират че броят на стъблата на 

отгледаните растения са увеличени с 71-

136%, а масата на квадратен метър с 100-

133%, съответно, в сравнение с контролни 
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растения. (De Hoog, 1998). 

 
 
 
 
Saintpaulia (African violet) 
 

 
 
Светлинна характеристика на растението Произхожда от Африка и не се нуждае от 

много светлина за оптимален растеж.  

Продължителност на светлинния ден 16 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Положителни ефекти на допълнително 

осветление, са:  

- Кратко производствено време;  

- Увеличение на прясна суха маса;  

- Повишаване на броя на листа  

(Verberkt, 1995ab). 

 

 
Schefflera arboricola 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 18 часа продукция 
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Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Ускоряване растежа и увеличаване на 

прясна и суха маса и растителни 

височина. Последното бе най-значително 

през периода от седмиците 48-52 (130%), 

но през март средното увеличение е все 

още 17%.  

*Средно разстояние на  междувъзлие 

също се увеличава:  

от 2,5 до 2,8 cm за култивар "Compacta" и 

от 2,0 на 2,3 cm за култивар "Златен 

Capella".  

Прясната масата на стъблата и листата, 

съответно се увеличи, с 50 и 25%. 

 
 
Sinningia 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Sinningia (или глоксиния) е средно 

светлината изискване. 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Добавянето на допълнително осветление 

дневна светлина за 20 часа е довело за 

кратък срок до много цветя, производство 

и по-кратък период от време. 

 
 
Spathiphyllum 
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Светлинна характеристика на растението Това растение е с естествено место 

обитание, влажната тропическата джунгла 

и на по-сенчести места. В резултат на 

това, светлинното изискване е ниско. 

Продължителност на светлинния ден 16 часа - продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Удвояващ светлината сума през декември 

до май доведе до значително увеличение 

(30%) в брой от издънки на растението. 

 
 
 
 
Streptocarpus 

 

 
 
Светлинна характеристика на растението Streptocarpus се нуждае от повече 

светлина, отколкото африканската 

виолетка. То реагира силно на 

допълнително осветление. 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Използване допълнително осветление за 

20-часа е постигнато увеличаване на 

прясна и суха маса на растенията, а 

производството период бе съкратен. 

 
 
Trachelium 
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Светлинна характеристика на растението Този завод произхожда от 

Средиземноморието. Целогодишен 

цъфтежа е невъзможно без използването 

на допълнително осветление, какъвто е 

случаят с карамфили. 

Продължителност на светлинния ден 18-24 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

Ефектът на един дълъг фотопериод е най-

изразен през август и септември. Това 

води до по-висок процент на цветни 

пъпки и започване на по-единен цъфтеж.  

 
 
 
 

Tulip2 

 

 
Светлинна характеристика на растението  

Продължителност на светлинния ден 12 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

- разработване на цветя с достатъчно 

хранителни вещества 

- осветлението стимулира добри 

цветове и цветово развитие 
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Yucca elephantipes 

 
 
Светлинна характеристика на растението Този вид произхожда от планинските 

райони от Централна Америка. Видовете, 

отглеждани в Холандия, elephantipes, се 

отглеждат при твърде ниска интензитети 

на светлина през лятото 

Продължителност на светлинния ден 20-24 часа развитие и израстъци 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

- Стимулира израстък на аксиларни 

пъпки 

 

 
 
 
 

Zinnia 

 

 
 
 
Светлинна характеристика на растението Произхожда от Мексико. Има високи  

светлинни изисквания. 

Продължителност на светлинния ден 10-12 часа продукция 

Положително въздействие на светлината 

върху растението 

*Значително съкращава производствения 

период (7,6 седмици). 

*Годишен добив от 100 стъблата на м2 

(Gartner Yrket 17/1996). 
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