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Можем ли да отглеждаме безопасна и 
питателна храна в Космоса?

Казвали ли са ви да си ядете зеленчуците, защото „са 
полезни“? Това наистина е така  –  те съдържат множество 
хранителни вещества, необходими за балансирано 
хранене. Но ако ние можем да си купим тези продукти 
от магазина, то астронавтите разчитат на обработени 
храни. Искахме да разберем дали има начин те сами да 
си отглеждат безопасна и питателна реколта от марули 
на Международната космическа станция (МКС), за да 

обогатят диетата си. Използвахме растежна камера, 
наречена Веджи, за да отглеждаме реколта от маруля 
в период от три години. Установихме, че отгледаното 
е безопасно за ядене, въпреки че хранителното 
съдържание на марулите ни леко варираше всяка година. 
За бъдещи дългосрочни мисии в Космоса е важно да сме 
сигурни, че астронавтите могат да създадат едни и същи 
подходящи условия за всяка реколта салата. 
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Питали ли сте се какво ядат астронавтите в Космоса? 
Какво биха яли, ако трябваше да изминат целия път до 
Марс? Голяма част от храната, която те консумират, е 
преработена, защото е лесна за поемане и транспортиране 
в Космоса. Лошото е, че понякога този вид храни са 
бедни на жизненоважни микроелементи, като калий 
или витамин К. Някои витамини загубват свойствата си, 
ако храната се съхранява дълго време. Човешкото здраве 
може да се влоши, ако не се храним по балансиран начин. 

Отглеждането на пресни продукти в Космоса като добавка 
към преработената храна, която носят със себе си, може 
да помогне на астронавтите да запазят доброто си здраве 
при дълги мисии. Освен това ще им предложи по-голямо 
хранително разнообразие! Прясно откъснатите салати, 
отгледани на Земята, съдържат много микроелементи, от 
които преработените храни са лишени. Не знаем дали 
зеленчуците, отгледани в Космоса, ще имат същите 
хранителни свойства. 

Друг сериозен проблем с отглеждането на култури 
на друго място, е това да се уверим, че по тях няма 
болестотворни бактерии или гъбички (понякога наричани 
патогени, предавани чрез храни). Астронавтите 
трябва да избягват замърсени храни, защото имунната им 
система не функционира толкова добре в Космоса. Там 

те се разболяват много по-лесно, отколкото на Земята. 

Хубавото е, че Международната космическа станция има 
растежна камера за отглеждане на растителни култури, 
наречена Веджи (Фиг. 1). Използвахме я, за да разберем 
дали е възможно да се отглежда питателна и безопасна 
храна в Космоса. 

Фигура 1:
На Международната космическа станция се отглежда 
сорт червена маруля. Редуването на червена, синя и 
зелена светлина помага за растежа на насажденията.

1                            Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org
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Използвахме Веджи, за да отглеждаме реколти от червена 
маруля на Международната космическа станция за три 
поредни години. Сравнихме тази „космическа“ продукция 
с контролна реколта от маруля, отгледана през същия 
период на Земята. Освен наличието на гравитация, 
продукцията бе получена при същите условия, които 
постигнахме на МКС (влажност, въглероден диоксид и 
температура). Събрахме проби от листата и корените на 
всички пораснали марули. 

Когато мисията се върна на Земята, тествахме цялата 
продукция марули за два разпространени патогена, 

предавани чрез храната – е. coli (ешерихия коли) и 
Salmonella. В лабораторията отгледахме колонии от други 
бактерии и гъбички, които открихме по нашите марули. 
Прибегнахме до техники за изолиране на ДНК, за да 
идентифицираме бактериите и гъбичките, с помощта 
на националната база данни. Някои видове бактерии и 
гъбички не растат много добре в лаборатория, затова 
взехме директно проби от марулите за ДНК анализ и ги 
проверихме в базата данни. 

Също така определихме хранителното съдържание на 
всички проби от марулите, които отгледахме. 

Открихме, че:

Често по листата на марулите, отгледани в МКС, има 
по-голям брой бактерии и гъбички (Фиг. 2). 

По корените има подобен брой бактерии и гъбички, 
независимо от мястото на отглеждане.

Цялата ни реколта марули беше отрицателна за е.coli 
и Salmonella. 

По корените има по-голямо разнообразие от бактерии 
и гъбички, отколкото по листата на нашите марули. 

Не открихме разлики в хранителното съдържание между 
марулите, отгледани на МКС и тези на Земята, но имаше 
известни разлики в хранителната стойност на реколтите 
от различните години.

Астронавтите от НАСА Шанън 
Уокър и Кейт Рубинс събират 
листа салата от Веджи.

Снимка: НАСА
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Фигура 2:
броят на бактериите по листата на марулите, отгледани в лабораторията. 
Оста У използва десетичната логаритмична скала, с която е лесно да се 
покаже голям набор от стойности. 

При кое място на отглеждане има 
повече бактерии и гъбички по 
листата на марулите?

https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/50906104991/
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Вестник „Земеделска техника“: Как се прави храната за космонавти? 
http://zemedelskatehnika.com/храна-за-космонавти/

Музейко: Специален гост в Музейко на Световния ден на космонавтиката. 
https://muzeiko.com/blog/специален-гост-в-музейко-на-световния/

Колкото повече изучаваме Космоса и мисиите на 
астронавтите се удължават, те ще се нуждаят от 
иновативен подход при подсигуряването им с безопасна 
и питателна храна. Но не само астронавтите се нуждаят 
от полезна храна, за да са здрави.

Има много начини да се уверите, че ядете безопасна и 
питателна храна на Земята!

Мийте плодовете и зеленчуците преди ядене и не 
дръжте остатъци от тях твърде дълго в хладилника. 

Направете си градина вкъщи. 

Опитвайте нови зеленчуци – може да намерите новия 
си любим вид.

Говорете с приятели и роднини за балансирания начин 
на хранене. 

Яжте повече прясна храна у дома, вместо да ходите 
по ресторанти.

Заключение

Изследването ни показва, че е възможно на МКС да се 
отглежда безопасна храна за астронавтите. Всичките ни 
марули имат относително малко количество бактерии 
и гъбички в сравнение с тези, които бихме купили в 
магазина. Продукцията ни също се оказа отрицателна 
за най-разпространените патогени, предавани чрез 
храна. Това означава, че астронавтите би трябвало да 
могат да ядат салатите, отгледани във Веджи, без да се 
притесняват, че ще се разболеят. 

Въпреки че космическите марули бяха безопасни за 
ядене, с изненада регистрирахме повече бактерии и 
гъбички по тях. Тези резултати могат да се обяснят с:

Техническите трудности, които срещнахме с 
циркулацията на въздуха във Веджи. Много бактерии и 
гъбички виреят добре във влажна среда. 

Възможни допълнителни бактерии и гъбички, 
попаднали на Международната космическа станция от 
водоснабдителната и мрежа, въздуха или от самите 
астронавти, които случайно са ги прехвърлили на 
марулите. 

Мислим, че условията в околната среда може да са 
променили хранителното съдържание в марулите, 
които отглеждахме през годините. Растенията са много 
чувствителни към твърде много или твърде малко вода, 
а при нулева гравитация поливането е трудно. Трябва 
да се уверим, че във Веджи са постигнати необходимите 
стабилни условия за отглеждане на растения. 
Астронавтите трябва да са сигурни в хранителните 
стойности на храната си на дългосрочни мисии. 

https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00199
http://zemedelskatehnika.com/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8/
https://muzeiko.com/blog/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Веджи – растежна камера за отглеждане на зеленчуци в Международната космическа станция, в която светлината и 
въздушният поток могат да се контролират автоматично. 

(Видово) разнообразие – различните видове организми, които обитават един и същ хабитат. По-голямото разнообразие 
означава, че на дадено място има повече видове. 

Изолиране на ДНК – техника за отделяне на ДНК от останалото съдържание на клетката. Клетките първо са подложени на 
разпад, за да се стигне до ДНК в ядрото им. После тя е отделена от останалите части на клетката с помощта на химикали. 
Накрая се отмиват ненужните части на клетката, като остава само ДНК.  

Микроелементи – витамини и хранителни вещества, нужни на организмите в много малки количества. Примери за такива 
са калций, желязо, цинк, калий, витамин К, витамин С и манган. 

Патогени, предавани чрез храни – бактериите, вирусите или други микроорганизми, които растат по различни 
хранителни суровини и могат да причинят болести на хората, които ги консумират. Най-разпространените патогени са E.coli  
и Salmonella. 

Реколта – количеството добита продукция от засаждането на дадена земеделска култура.

Речник на термините

Каква би била ползата от отглеждането на собствена храна в Космоса за астронавтите?

Защо е важно храните да се тестват за бактерии и гъбички преди да се консумират?

Кое е доказателството в проучването, че марулите, отгледани в Космоса, са безопасни за 
ядене?

Изследователите в това проучване са открили някои неочаквани резултати. Какви според 
тях са проблемите в провеждането на изследването им? Можете ли да предложите решения 
на тези проблеми?

Направете онлайн проучване. Какво означава да се храним балансирано? Какъв тип 
храни включва това? Направете си хранителен план за един ден и определете основните 
хранителни вещества, които ще поемете.
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