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Фитосанитарен мониторинг, състояние на почвата и растенията в новосъздадено поле за 

биодинамично земеделие. 

 В новосъздадено поле за биодинамично земеделие са  отгледани зърнено-житни култури 

след грах като предшественик. Направен е фитосанитарен мониторинг и е отчетено 

състоянието на почвата и растенията. Резултатите са сравнени с житни култури отгледани 

при биологичното и конвенционално земеделие. 

Ключови думи: биодинамично земеделие, зърнено-житни култури, фитосанитарно 

състояние, почва, растения 

Abstract 

Maneva, V., Atanasova, D., Popova T. - Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria; Naydenov, 

M., Semerdzhieva, I., Nikolova, A., Zhelev, Z., Georgiev, M. - Agricultural University, Plovdiv, 

Bulgaria; Todorov, O. - Natural History Museum - Plovdiv, Bulgaria; Bozhanova, V. - Institute of 

field crops – Chirpan, Bulgaria; Blagoeva, T., Penov, S. - Bulgarian biodynamic association; 

Naidenova, D. - Medical University - Varna. 2014. Phytosanitary monitoring, soil and plants 

condition in the newly created biodynamic agriculture field. 

In the newly created field of biodynamic farming are grown cereals after pea as predecessor. 

Phytosanitary monitoring was conducted and the soil conditions and plant development are 

reported.  The results were compared with cereals grown under organic and conventional farming 

conditions. 
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1. Б. Кавалджиева, Т. Димитрова. Д. Найденова. За и против 
консумацията на кафе. Медицински магазин 2010, бр. 19-20 (339), 16-
18. 

Резюме:  

Въведение: Въпреки че кафето е трдиционна тонизираща напитка, данните за 
здравните му ефекти са противоречиви. Влиянието му върху физиологичните 
функците се обуславя най-вече от съдържанието на кофеин. Някои навици на 
консумация на кафето може да са свързани с негативни последици за здавето. 
Въздействието на кафето върху организма зависи от редица фактори: вида на 
кафето, начина на приготвянето му, индивидуални особености, кофеиновия 
метаболизъм и др. Въпреки че е богато на антиоксиданти, злоупотребата с 
кафе има неблагоприятните ефекти върху костната плътност.  

Цел на работата е да се да се обобщят литературните източници за здравните 
ефекти от консумацията на кафе и да се анализират данните от приема на кафе 
сред 1013 души, обединени в три групи (I група – клинично здрави,  
изследвани за сърдечно - съдов риск; II група – клинично здрави, изследвани 
за костна плостност; III група – онкоболни).  

Резултатите показват, че само 18% от здравите лица не пият кафе. 
Консумацията е по-ниска в групата на онкоболните. При жените с намалена 
костна плътност е по-голям процентът на консумиращите над 3 кафета дневно. 
Вискота консумация на кафе се асоциира и с по-високи стойности на серумния 
холестерол при лицата от I група.  

Обсъждане: Консумацията на кафе непрекъснато се учеличава, а това изисква 
задълбочени изследвания на влиянието му върху човешкото здраве. Не бива 
да се подценяват и всички други храни и напитки освен кафето, които също са 
източници на кофеин.  







1. Д. Найденова. Култивираният лимец (Triticum Monoccocum) – 
зърнената алтернатива в храненето. Варненски медицински форум, 
2012, том 1, бр. 1, 19-22. 

Резюме 
Цел: Целта на настоящата работа е да предостави информацията относно 
предимствата на лимеца пред хлебната пшеница в здравословното, 
профилактично и лечебно хранене.   
Материали и методи: Анализирани и обобщени са откритите литературни 
данни за състава и здравните ефекти на лимеца. 
Резултати: Лимецът (Triticum monococcum),  е древен сорт пшеница с редица 
предимства пред хибридните сортове. Отличава се с по-високо съдържание на 
белтък, каротеноиди, витамини от група Б, фибри и с ниска концентрация на 
глутен. Има данни, че пациенти с Цeлиакия биха имали по-голям толеранс към 
хляб от лимец, отколкото към други глутен съдържащи зърнени култури. 
Лимецът притежава естествена защита срещу селскостопански вредители, 
което позволява отглеждането му без използване на пестициди.  
Заключение: Лимецът е малко позната, но актуална в ерата на биологично 
чистите храни зърнена култура. Отсъствието на замърсители и високото 
съдържанние на фито нутриенти го правят най-добрия избор сред пшениците. 
Ниският гликемичен индекс и високото съдържание на фибри са причина той 
да присъства в храненето на хора със захарен диабет, метаболитен синдром, 
затлъстяване, холелитиаза, констипация, сърдечно – съдови заболявания. 
Лимецът е подходяща алтернатива на зърнените храни както в 
здравословното, така и в профилактичното и лечебно хранене.   

Ключови думи: лимец, зърнени храни, глутен, Целиакия 
 







1. Д. Найденова, Е. Петева. Значение на Омега-3 мастните киселини при 
бременност и кърмене. GP news, 2013, бр. 11, 26-27. 

Резюме: 

Въведение: Перинаталното хранене на плода има водещо значение за 
мозъчния растеж, а ранното неврологично развитие на кърмачетата е 
положително свързано с дълговерижните полиненаситени мастни киселини от 
групата омега – 3, и в частност с докозохексаеновата мастна киселина (DHA). 
Проучвания показват, че в последния триместър на бременността и в първите 
6-12 месеца на лактацията има засилен трансфер на DHA от майчиния 
организъм към плода и акумулиране на DHA в детския мозък и ретината. 
Мастнокиселинният състав на кърмата варира според хранителния прием и 
DHA-статуса на майката. Адекватния хранителен прием на DHA се асоциира 
с благоприятни ефекти за зрението, когнитивните способности и имунитета в 
потомството, както и с благоприятен изход на бременността и по-нисък риск 
от следродилна депресия при майката.  

Цел на настоящата работа е да се проучи хранителния прием на Омега-3 
мастни киселини сред бременните жени от гр. Варна и да се установи има ли 
риск от дефицит сред изследваната популация. 

Методи: Посредством методът Food Frequency Questionnaire е оценен приемът 
на храни, които са достъпни източници на омега-3 мазнини сред 350 бременни 
жени от гр. Варна.  

Резултати: По-малко от 40% от жените консумират редовно риба и орехи, 
които са източници на омега-3 мазнини. Значителна част от бременните не 
консумират риба (26%), а 12% избягват ядките. В най-неизгодна позиция са 
11% от анкетираните жени, които са изключили от менюто си и рибата, и 
ядките. Алтернатива за тях би била суплементацията с хранителни добавки, но 
проучването показва че те не са популярни сред младите българки. 

Изводи: Над ½ от бременните и кърмеши жени са в риск от неадекватен прием 
на омега-3 мазнини. Съществува опасност както за развитието на плода, така 
и за майчиното здраве. 

 









1. Мед Инфо, 2014, бр. 6, стр. 48-50. 
Има ли ефект кърмата за профикалтика на инфекциите на пикочните 
пътища?  
P. Панчева, Д. Близнакова, М. Георгиева, Н. Ушева, Д. Найденова 

Резюме: Естественото хранене на кърмачето има редица благоприятни ефекти 
както за детето, така и за майката. В публикацията по темата се обръща 
специално внимание на значението на кърменето в профилактиката на 
инфекциите в детска възраст. Доказателствата за ефекта на кърмата касаят 
предимно намаляване честотата на острите гастроентерити и отита. В обзора 
се акцентира на научните данни от ефекта на естественото хранене върху 
честотата на инфекциите на отделителната система и се разглеждат вероятните 
механизми за профилактичния ефект на кърменето.  

 

 



 

1. М. Георгиева, Д. Найденова, Р. Панчева, П. Станчева, С. Досев. 
Хранителни влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца. Мед 
Инфо, бр. 2, 31-36. 

Резюме: Влакнините са есенциални компоненти в менюто на децата и 
възрастите и се нареждат сред най-дефицитните нутриенти за съвременния 
човек. В публикацията е представена класификация на видовете влакнини, 
най-важните им здравни ефекти и естествените хранители източици.  
Обсъждат се заболяванията при които консумацията на влакнини е 
задължителен елемент на диетотетрапията: болести на дебелото черво, 
дислипидемии, сърдечно-съдови заболявания, метаболитен синдром, 
инсулинова резистентност, затлъстяване. Наред с препоръчителния дневен 
прием се изтъкват и рисковете от прекомерен внос на фибри. Злоупотребата с 
влакнини е свързана с някои алтернативни модели на хранене, както и с 
приема на хранителни добавки за редукция на теглото. Най-сериозните 
последици от прекомерния внос на фибри е нарушото усвояване на 
мастноразтворимите витамини, Ca, Fe, Zn и др. 

 



1. Д. Найденова, Ст. Порожанова, Е. Петева, Р. Панчева. Класификацията 
на телесното тегло на базата на два различни антропометрични 
показателя –  индекс на телесната маса и процент телесни мазнини, 
измерени при младежи с висока физическа активност на възраст 18-19 
години. Наука и спорт, 2014, бр. 5, 24-29. 

Резюме: 

Въведение: Отклоненията от нормалното тегло са от важно значение за 
идентифициране на здравния и метаболитния риск. В практиката 
идентифицирането на индивидите с метаболитен риск става с помощта на 
антропометрични показатели и категоризирането на телесното тегло като 
нормално, наднормено или затлъстяване. Това най-често става на базата на 
ИТМ. По-точна информация за метаболитния риск се получава при 
измерването на телесните мазнини. 

Цел на настоящето проучване е да се сравни информативната стойност на два 
различни антропометрични показателя за оценка на степента на охраненост  
при младежи с висока степен на физическа активност: ИТМ и процент телесни 
мазнини. 

Методи: Изследвани са 122 младежи от град Варна на възраст 18-19 г. Всички 
те са с висока физическа активност (ФА), оценена чрез международен 
възросник International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Определени 
са ИТМ и са измерени телесните мазнини (в %) чрез биоелектически импеданс 
анализ (БИА).  

Резултати: С поднормено тегло по ИТМ са 15 % от спортуващите младежите 
(ИТМ < 18,9), срещу 36% с поднормени телесни мазнини. Теглото е оценено 
като нормално на база ИТМ при 51% от младежите и съответно при 43 % по 
показателя телесни мазнини. С наднормено телесно тегло (ИТМ> 25) са 34% 
от младежите, но само 28 % от тях са с наднормени телесни мазнини. 
Останалите 72%, класифицирани по ИТМ със свръхтегло, са с нормално 
количество телесни мазнини.  

Заключение: Определянето на свръхтеглото и затлъстяване на база ИТМ не е 
подходящ метод при младежи с висока физическа активност. Точен и удобен 
за практиката метод се оказва БИА, тъй като достоверно измерва телесните 
мазнини и вярно интерпретира увеличеното за сметка на мускулна маса 
телесно тегло. 



1. Д. Найденова, Р. Панчева. Преконцепционален ИТМ на майката и 
развитие на потомството. Практическа педиатрия, 2015, бр. 1, 18-20. 

Резюме: Обзорът разглежда връзката между теглото на майката преди 
зачеването (оценено на база индекс на телесната маса – ИТМ), протичането на 
бременността и развитието на поколението. Преконцепционалният ИТМ е 
показател за оценка на майчиния хранителен статус, а  отклоненията от 
нормалните му граници са свързани с рискове за здравето на двойката майка – 
бебе. Анализът на данните от световни проучвания показва, че както ниското, 
така и високото тегло на бъдещите майки се асоциира с репродуктивни 
неудачи и патология на бременността. Преконцепционалното затлъстяване 
може да повиши риска от забавено ментално развитие с дългосрочни 
последици за децата. В статията се акцентира на отражението на поднорменото 
тегло на бъдещите майки върху протичането и изхода на бременността с оглед 
на високата честота на разпространение на преконцепционален ИТМ <18,5 
сред младите българки. 











1. Д. Найденова, М. Атанасова,  Р. Панчева. Периконцепционален прием 
на фолиева киселина и риск от аутизъм (I част). Практическа педиатрия. 
2015,бр. 3, 30-31.  

Резюме 

Въведение: Нарастването на честота на аутизма в последните няколко 
десетилетия поставя въпроса за етиологията на това заболяване. Ролята на 
наследствеността е безспорнa, но наред с това се натрупва информация и за 
негенетични фактори, действащи в перинаталния период и повлияващи 
развитието на нервната система на плода.  

Цел: Целта на настоящата работа е да се обобщят данните от научните 
публикации, разглеждащи ролята на периконцепционалния прием на фолиева 
киселина (ФК) в етиологията на аутизма. Използвани са научни съобщения 
предимно от базата данни на Science Direct, Science Nordic и Pub Med. 

Резултати: Данните от мащабните проекти МОВА и CHARGE показват, че 
периконцепционалният прием на ФК намалява риска от раждане на дете с 
аутизъм с до 40%. Тези резултати навеждат на извода, че ФК има ключово 
значение за мозъчната функция в по-ранните етапи от развитието. 
Заключение: Към настоящият момент не са известни неблагоприятни ефекти 
от периконцепционалния прием на ФК в препоръчителните дози. Делът на 
бременни жени, приемащи ФК е нисък (около 40% от американките, 33% от 
норвежките, 9% от българките по данни от наше пилотно проучване сред 300 
млади майки в гр. Варна), въпреки че болшинството бременности са желани и 
/или планирани. Приемът на ФК в критичния период около началото на 
бременността би могъл да намали риска от раждане на дете с аутизъм. 
Информацията за потенциалната полза за потомството от приема на ФК трябва 
да бъде по-ефективно разпространявана както сред медицинските 
специалисти, така и сред младите жени. 

Ключови думи: аутизъм, фолиева киселина, перинатален прием 

 



1. Д. Найденова, Н. Йорданова – Стоянова. Физическата активност -  
задължителен елемент на здравословното поведение в училищна 
възраст. Наука и спорт, 2015, бр. 5 под печат. 

Резюме: Физическата активност (ФА) е сред поведенческите фактори с най-
голямо значение за здравето. Тя допринася за оптимално развитие и по-добро 
физическо и психическо здраве при юношите. Моделите на двигателна 
активност (ходене пеш, спортуване, туризъм,  физически труд и др.) се 
формират в детството и младостта и са много устойчиви във времето. 
Оптималната ФА е фактор, който намалява опасността от редица хронични 
неинфекциозни заболявания в зряла възраст. По тази причина оптимизирането 
на ФА е задължителен елемент на всички международни и национални 
стратегии и проекти за подобряването на здравето на населението. Една от 
най-високо рисковите групи за обездвижване са учениците в горните класове 
в големите градове, където начинът на живот предразполага към намалена ФА. 
Съгласно международните препоръки младежите и девойките трябва всеки 
ден да имат умерена до висока ФА за поне 1 час с цел запазване на здравето, 
поддържане на здравословното тегло и превенция на заболяванията в по-
късните етапи от живота Настоящият обзор обобщава ролята на ФА в 
училищна възраст. Предоставени са данни от епидемиологични проучвания, 
които демонстрират значението на редовната двигателна активност при 
подрастващите за поддържане на здравословно тегло, добро физическо здраве 
и самочувствие. Акцентирано е върху важността на часовете по физическо 
възпитание и спорт в училищата в България. 

Ключови думи: физическа активност, ученици, телесно тегло, самочувствие 

 




