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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЖИТНИТЕ
КУЛТУРИ ЛИМЕЦ, СПЕЛТА И ОБИКНОВЕННА
ПШЕНИЦА
Светла Димитрова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Резюме: Настоящата статия разглежда енергийните и хранителните качества на
обикновената пшеница и древните форми на пшеница - Triticum turgidum subsp.
Monococcum, Triticum turgidum subsp. Dicoccum и Triticum aestivum subsp. Spelta.
Характерна особеност на тези форми е, че те са непретенциозни към почвата,
устойчиви на сериозни заболявания и вредители. Те се отличават от обикновената
пшеница в следните параметри: по-висок процент протеин; по-голямо количество
фибри, минерали и витамини /два пъти по-високо съдържание на витамин А; витамини
В; калций, фосфор, желязо, цинк и др./; те не съдържат холестерол. Количеството
глутен се свежда до минимум и не причинява алергични реакции при хора, страдащи от
целиакия /при което специфичният протеин не се усвоява, в този случай - глутен/.
Ключови думи: обикновена пшеница, дива форма на пшеница, здраве,
енергийно хранене.
ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ
Лимецът е една от най-рано култивираните форми пшеница. Доскоро това
растение представляваше интерес предимно за археолозите. Лимец (Einkorn wheat,
Однозернянка) е една от най-старите храни на човечеството. Той е житно растение от
сем. Poaceae. Счита се, че това е най-древният вид от групата на покритите или
несъщински пшеници. Към тази група принадлежат и двузърнестият лимец, както и
спелтата. Историята на тази истинска лековита храна започва още в дълбока древност археолози твърдят, че лимецът е бил консумиран преди повече от 15 000 години в
земите около делтата на река Нил. Гърците наричали лимеца "tiphe", турците - "siyez", а
руснаците - оркиш или полуполба, за французите и италианците той е просто "малката
спелта". Траките са използвали еднозърнест лимец - доказателства в подкрепа на това
твърдение са открити в тракийските могили.
В миналото културата е използвана масово, но от началото на 20-ти век
постепенно е изместена от обикновената хлебна пшеница, тъй като тя осигурява
по-високи добиви. Лимецът е единствената зърнена култура, която не е селектирана от
човека, и поради тази причина лимецът е толкова ценен – хранителните качества на
неговите зърна са останали непроменени от векове.
В последно време, в отговор на желанието на хората да се хранят правилно и да
живеят здравословно, интересът към лимеца се възражда, за да заеме той отново
изгубеното си място на трапезата ни, което му се полага по право.
В България няма традиции в отглеждането му. Причините са предимно
икономически: значително по-малки добиви в сравнение с конвенционалната пшеница,
независимо от третирането и с торове, и препарати, разходи по допълнително обелване
на класовете му от твърдите люспи (тези люспи обаче съдържат ценни хранителни
вещества, които обикновената пшеница губи при овършаването).
Опитът на други страни показва, че лимецът може да се отглежда на всякакъв
тип почви, дори и на необработвани. Лимецът вирее при по-сурови климатични
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условияя – той е студос
и сухоустойчи в, почиства почвата след себе сси и я подгготвя за
другитее култури. Добивитее му са чуувствително
о по-ниски
и спрямо ддругите пш
шеници.
Най-голлямото му преимущеество е, че е запазен видът
в
му и това го пррави устойч
чив – не
боледувва и не сее налага пр
ри отглежддането му да се изпо
олзват хим
мични сред
дства за
борба с болести и неприятел
ли. Това поозволява оттглежданетто му да сттава по екол
логичен
начин и да се прои
изведе здраавословен ппродукт.
Л
Лимецът и спелтата са
с с по-несттабилен кл
лас от този на хлебнатта пшеницаа. Може
да се оччаква орон
нване на зър
рното при ззакъснениее на жътватта, особеноо при топло
о и сухо
време.
Е
Еднозърнесстият лим
мец - Trriticum monococcum subsp. M
Monococcum
m, е от
най-стаарата форм
ма диплоид
дни пшениици (2n=14). Колкотто е по-прроста генеетичната
форма н
на растени
ието, толкова по-труддно е да се намеси чов
век и да прромени ген
нетиката
му. Негговата струуктура и сила
с
за жиивот са тол
лково силн
ни, че той продължавва да се
самовъззпроизвежд
да година след
с
годинна, даже и без
б човешк
ка намеса ((нещо, коетто не би
се случчило на мноого други растения).
р

Фигура 11. Еднозърн
нест лимец
Т
Той не сее влияе оссобено от климатич
чните пром
мени, нитоо от болесстите и
неприяттелите по пшениците
п
е - трудни предизвикаателства заа индустрииалното зем
меделие.
Расте н
на много беедни почви
и и терени и не се нуждае от пр
ръскане. Оббилното то
орене не
му се отразява добре,
д
защ
щото класоовете поляягат. Изклю
ючително добре се бори с
плевели
ите и затовва в минало
ото са го иизползвали и за прочи
истване на нивите. Добивите
са от поорядъка наа 100-200 кг/дка
к
нелю
юпен. Съдър
ржащият се
с глиадин е със сравн
нително
по-нискка токсичн
ност при бо
олни от цььолиакия. Поради
П
липса на глуутен не при
итежава
високи хлебопекаарни качесттва.
Д
Двузърнест
тият лимеец - Triticcum turgidu
um subsp. Dicoccum - тетрапл
лоид 4n
(четири
и основни набора хр
ромозоми). Това житно растени
ие е с дъллги осили и голям
здрав ссветложълттеникъв клас. Зърнотто му е по--твърдо и малко по-гголямо от това на
еднозъррнестия ли
имец. Извесстен е и поод названи
ието Еmmerr, в Италияя - като Fa
arro, а у
нас - ккато Капладжа или Полуполба.
П
. Останки от двузърн
нестият лиимец са открити в
Югоизтточна Турц
ция и дати
ират от окколо 8 800 и 8 400 г. пр. н.е. О
Отглеждан
н е като
основнаа култура в Близкия и Далечен Изток, Евр
ропа и Сев
верна Африика. В Руси
ия е бил
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популяррен до 19000 г. В Инд
дия продъллжава да се отглеждаа и засетитте площи са
с около
50 000 хха. Стопан
нско значен
ние има за Е
Етиопия, оттглежда се и в Италияя.
В някои запазени къ
ътчета на Родопите хората и до
д ден днеешен засаж
ждат по
малко оот това житто за прехр
рана. Двузъърнестият лимец
л
е непретенциоззен към уссловията
на отгллеждане. Подходящ
П
е за отглееждане в планински
и и хълмиссти райони
и върху
трудно достъпни и неизпол
лзваеми зем
ми. Притеж
жава висок
ка сухоусто
тойчивост, както и
имуниттет към няккои раси отт гъбни боллести - брашнеста ман
на, кафява и черна ръ
ъжда, не
се напаада от швеедска мухаа. Отличаваа се с доб
бър добив върху беднни на хран
нителни
веществва планин
нски почви
и; устойчивв на P. grraminis (сттъблена ръъжда) при висока
влажноост. Добиви
и: около 200-300
2
кгг/дка нелюпен. Освен
н за хляб е подходяящ и за
фураж.

Фигура 22. Двузърнест лимец
Д
Двете форми лимец (еднозърнеест и двуззърнест ) се
с различавват по нап
пречната
форма на класовете си - еднозърнес
е
стият е дву
устранно сплеснат,
с
а двузърнеестият е
по-обем
мен и сферричен с по
о-тъмен цввят. Отличааването наа еднозърнеест от дву
узърнест
лимец е по-категоорично чреез изследваане на разл
ликата на протеините
п
е му, както
о и чрез
ДНК еккспертиза.
К
Камут (K
Kamut ®) е името нна запазен
на марка пшеница
п
оот сорт Корасан
К
(T. turanicum).Товва житно раастение с м
много дългги осили. Определено
О
о заинтригу
уващо е
зърнотоо на тази тввърда стъкл
ловидна пш
шеница, което е достаа голямо, дъълго е окол
ло 1 см.

Фи
игура 3. Каамут
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О
От гледна точка на добиви среддният доби
ив от Камутт е пак сраввнително малък
м
за
индустррията - около 180-25
50 кг/дка. У
Устойчив на суша и болести. Камутът обаче
о
се
бори маалко по-слабо от лим
меца с плеввелите. Хляябът от кам
мут е жълтт на цвят. Подобно
П
на хлябба от лимец
ц, има плъттна, насищааща структтура и високи вкусовии качества.
С
Спелта - Triticum aeestivum subbsp. Spelta
a - хексапл
лоидна груупа 6n. Ген
нетично
възниквва преди 9 500 години
и в Близкиия изток. См
мята се за третата
т
евоолюция на лимеца,
въпреки
и че родиттел е Емера. Сравниително с по-голям
п
добив
д
и еддрина на зърното.
з
Спелтатта остава да
д се гледаа като еднна от основвните култу
ури за хляяб и бира допреди
д
50-60 г. в Герман
ния. Има много
м
плътеен и прияттен вкус, отлични
о
пек
екарни качеества. В
днешноо време мооже да се каже, че е най-разпр
ространенаата древнаа зърнена култура.
к
Вече маасово по сввета продук
кти от спеллта измествват продук
кти от обиккновенна пш
шеница,
тъй катто все по-рразпростран
нени са зааболяваниятта от някаква формаа на непоно
осимост
към пш
шеница.

Фи гура 4. Спелта
Н
Напоследъ
ък е популяярна в биоллогичното земеделие,
з
защото мооже да се оттглежда
в техноология с по-малко до
обавени тоорове. Понася се по-д
добре от ххора с хран
нителни
алергии
и към пшен
ница. Добивите се двиижат в поряядъка 200-4
400 кг/дка..
Х
ХРАНИТЕ
ЕЛНА СТО
ОЙНОСТ НА ДРЕВН
НАТА ПШ
ШЕНИЦА
И
Известно е,
е че съврем
менните пш
шеници се отглеждат
о
лесно
л
и давват големи
и добиви
в резуллтат на проовеждана с години селлекция на сортовете чрез облъччване или промяна
п
на гени
ите. За съж
жаление то
ози процесс е свързаан и със загуба на ччаст от по
олезните
качествва на храната. Ето заащо лимеццът е толко
ова ценен - хранителлните качеества на
неговитте зърна саа останали непроменен
н
ни от вековве.
Д
Днес лимец
цът се отгл
лежда пораади високатта хранител
лна стойносст и значен
ние като
здравоссловна хран
на. Подход
дящ е да сее консумир
ра под какв
вато и да е форма, тъй
й като е
щадящ за стомаш
шно-чревни
ия тракт. По-богат e на белтъ
ъчини и ддиетични фибри
ф
в
сравнен
ние с обикновената зимна
з
пшенница. Хран
нителните продукти,
п
създадени на тази
основ,аа са с добрра смилаем
мост, нискки стойности на глиц
церин и саа подходящ
щи и за
диабети
ици.
О
Освен за зааместител на модерн
ните зърнен
ни аналози във всекиддневното хранене,
х
лимецъ
ът е безцен
нен и за хор
рата, страддащи от цьо
олиакия. Зад тази диаагноза се крие
к
все
по-ширроко разпроостранена непоносим
мост към пшеничния
п
протеин гглутен. Модерните
разрабоотки непреекъснато вд
дигат неговвото ниво, но човешк
кият органнизъм очевидно не
може да го прераб
боти. Имун
нната систеема (Т-лим
мфоцити) пр
ри някои ххора реагир
ра силно
= 69 =
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на алфа-глиадинът (ентеропатия) и те тряба да следват безглутенова диета - основно
храни от царевица и ориз (без глутен) и малко овес. Изумителното е, че зърната лимец
са различни по състав и молекулна маса и не предизвикват симптомите, причинявани
от протеина в обикновената пшеница. В същото време високите нива на витамин В1 и
В3 и ключовите за живота минерали - калий, магнезий, манган, калций, желязо, цинк,
фосфор и сяра, правят лимеца храна номер 1 на бъдещето.
Лимецът е силен антиоксидант и биопродукт с добри лечебни свойства.
Изключително богат е на витамините А, В и Е, белтъчини и минерали (цинк, магнезий,
манган, фосфор). Той олицетворява напълно Хипократовата мечта храната да бъде
лекарство.
Интересен факт е, че съдържанието на цинк в лимеца, произведен в България, е с
пъти по-голямо от това на лимеца, произведен в други страни. Високото съдържание на
магнезий пък го прави изключително полезна храна за спортуващи хора, и особено за
страдащите от мускулни травми и разтягания. Народната медицина препоръчва
консумирането на лимец при колит, неврози, шипове, както и за повишаване на
съпротивителните сили на организма.
Eднозърнестият лимец се характеризира с висок добив от зърнен протеин от
декар в сравнение с обикновената пшеница. Зърното има уникална структура на
глутена и хранителни качества, които липсват при други житни култури:
‐ 3 до 4 пъти по-високо количество бета каротин;
‐ 2 пъти по-високо количество на витамин А (ретинол);
‐ 3 до 4 пъти по-високо количество на лутеин;
‐ 4 до 5 пъти повече рибофлавин;
‐ не съдържа холестерол.
На- общо съставът на зърното лимец има следните характеристики:
‐ голямо количество витамини от В-групата - основно витамин В1 (тиамин) и
витамин В3 (ниацин);
‐ ключови за живота минерални вещества: значителни количества калий,
магнезий, манган, а също така и калций, желязо, цинк, фосфор и сяра;
‐ повече белтъчини и полезни мазнини от модерните сортове пшеница;
‐ не съдържа холестерол;
‐ съдържа повече витамин Е и значителни количества селен - и витамин Е, и
микроелементът селен са антиоксиданти с голямо значение. Те имат отношение както
към фертилността, така и към "обезвреждането" на свободните радикали, които
постоянно се образуват в организма под въздействието на вътрешни и външни фактори,
и за които е доказано, че са една от причините за възникване на онкологичните
заболявания;
‐ съдържа повече и от другите важни микроелементи в сравнение с
обикновената пшеница;
‐ подобрява храносмилането;
‐ подобрява състоянието и работата на далака и панкреаса;
‐ в състава на лимеца влизат вещества, имащи отношение към поддържането на
здрава опорно-двигателна система;
‐ употребата на лимец като храна вместо обикновена пшеница подобрява
кръвните показатели и поддържа доброто състояние на тъканите.
Научни изследвания доказват предимство на лимеца пред спелта и пшеница по
отношение съдържание на фосфор, калий, витамин В2, витамин В6, витамин А,
провитамин А и протеини:
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 най-високо съдържание на фосфор (Р) - установено съдържание на Р за
лимец от 415 мг/100 г в сравнение с по-ниското ниво съответно при спелта
350-370 мг/100 г и при пшеницата 360 мг/100 г;
 най-високо съдържание на калий (К) - установено съдържание на К за лимец
от 390 мг/100 г в сравнение с по-ниското ниво съответно при спелта 375 мг/100 г и при
пшеницата 305 мг/100 г;
 най-високо съдържание на рибофлавин (витамин В2) - установено
съдържание на витамин В2 за лимец от 0.5 мг/100 г в сравнение с по-ниското му при
спелта 0.14-0.17 мг/100 г;
 най-високо съдържание на пиридоксин (Витамин В6) - установено
съдържание на витамин В6 за лимец от 0.49 мг/100 г в сравнение с по-ниското ниво
съответно при спелта 0.35-0.42 мг/100 г и при пшеницата 0.36 мг/100 г;
 най-богат на β-каротин (провитамин А) - установено съдържание на
провитамин А за лимец от 914 IU/100 г в сравнение с по-ниското ниво съответно при
спелта 286-782 IU /100 г и при пшеницата 408 IU /100 г;
 най-богат на ретинол (витамин А)* - установено съдържание на витамин А
за лимец от 93.8 IU/100 г в сравнение с по-ниското ниво съответно при спелта
30.7-80.9 IU /100 г и при пшеницата 42.6 IU /100 г;
 зърно и брашно, по-богато на протеини - установява се ниво на протеин за
лимец 16.0-16.5% в сравнение с по-ниското ниво при пшеницата от 14.9-15.3%;
* изчислено като ретинол еквивалент - 1 ретинол еквивалент= 3.33 IU витамин
А или 10 IU β-каротин.
Подобни резултати, установяващи по-високо съдържание на протеини при
лимец, в свои изследвания посочват и други учени: Acquistucci et al. (1995) публикуват
в свое изследване резултат от 16.7% средно съдържание на протен в зърно от лимец, а
Waines (1983) установява по-високо съдържание на протеин в брашно от лимец - 18.6%.
Брашното от еднозърнест лимец има слаби реологични и хлебопекарни свойства.
Характеризира се с по-високо белтъчно съдържание, по-високо съдържание на
минерални компоненти и сравнително по-малки брашнени частици от тези на
обикновената и твърдата пшеница. Богато е на β-каротин, с приятен жълт цвят и
пепелно съдържание от 0.65%. Приготвеният хляб е с нисък обем и сбита средина, с
дребни и равномерни шупли и с наситено жълт цвят. По отношение на вкусовите
качества хлябът от еднозърнест лимец отстъпва на този, произведен от спелта или от
двузърнест лимец.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛИМЕЦ
Лимецът (еднозърнест и двузърнест) е изключително лесен за отглеждане и
непретенциозeн по отношение на почвения тип. Може да се отглежда върху бедни,
каменисти, непропускливи и ниско плодородни почви. Добри предшественици са
култури, които остават почвата чиста от плевели и в добро структурно състояние. Не се
препоръчва сеитба след житни култури - пшеница, ечемик, овес, тритикале.
Подготовката на почвата за сеитба не се различава от традиционната подготовка на
зимните житни култури със слята повърхност. Сеитбата протича паралелно с тази на
обикновената зимна пшеница. Може да се сее и рано напролет, но добивите още
намаляват. Семената се засяват на дълбочина 3-4 см в повърхностния почвен слой, а
сеитбената норма е около 20 кг/дка. Лимецът е непретенциозен в хранително
отношение растение и торене не се препоръчва. При азотно торене, особено ако е
едностранно, може да се предизвика буен растеж, което води до ранно полягане на
посевите и силно затруднява жътвата. Добивите са много ниски до 100 -120 кг/дка при
еднозърнестия лимец и до 250 кг/дка при двузърнестия. Интересна особеност е, че
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зърната му са покрити с цветни плеви, което обуславя високата му толерантност към
болести и нападение от неприятели, свойство заложено в генома му. Благодарение на
това лимецът е не само изключително ценно растение, но позволяват отглеждането му
да бъде екологосъобразно. Тези факти правят продукцията с изключително ниска
себестойност и дават предимство на културата пред останалите в системата на
устойчивото земеделие. Поради плевестото зърно, което притежава, преди консумация
е необходимо да се олющи подобно арпата на ориза, но в специални лющилни.
Лимецът е алтернатива за земеделските производители в България, които могат
да включат още една култура в сеитбооборота си, което би им гарантирало стабилни
приходи в условия на резки климатични промени.
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