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Производство и търговия с лечебни растения в
Европа и Света

� Над 40 % от лекарствените препарати са от растителен

произход.

� До 2008 г. има ежегоден ръст на продажбите на лечебни

растения с 8-10%.

� Най-голям пазарен дял в търговията с лечебни растения заемат

Германия с 26%, Япония 17% и Франция 13%. Германия е най-

големия ползвател на суровина от България.

� В Европа се продават продукти от около 2000 вида растения. 

Най-значителни продажби - резене, мента, кориандър и др.

� Увеличава се конкуренцията на европейския пазар с билки от

други части на света – Индия, Китай, Латинска Америка.



Къде е България в световната търговия с
билки?

� България се нарежда на едно от първите места в света по производство

и износ на билки и е на първо място в Европа. Всяка година изнасяме 10-

12 000 тона билки за около 25-30 милиона евро, според информация

от АБГБ.

� Сред най – продаваните билки са:

� диворастящите видове:  шипка; коприва; глог; липа; трънка, бъзак

� култивирани: кориандър; маточина; мента, лайка; дилянка; бял трън; 

резене.

� Общо 60 вида билки са от култивирани растения, като количеството

билки от култивиране съставлява около 50% от добиваните количества.

� Най-големите конкуренти в региона са Румъния, Турция, Албания,  

Сърбия, Македония.



Предпоставки за развитие на култивирането

Сравнение с дивата лайка и

култивираната (сорт Лазур) 

- съцветията му са 2-3  пъти

по-големи от тези на дивата

лайка. Съдържанието на

етерично масло е близо 2

пъти повече.

• Етносни традиции

• Човешки ресурси

• Социални и икономически фактори

• Възможности за привличане на чужди

инвестиции

• Получаване на стандартни и качествени

билки

• Оползотворяване на земеделските земи

• Планиране на работата

• Опазване на природните ресурси

• Прилагане на съвременни селскостопански

практики, съобразени с околната среда и

пазарната икономика

• Възможности за използване на лечебни

култури от други географски райони / като

маслодайна роза, ехинацеа, сладка мента, 

босилек и др. 



СВЕТОВНИ ТЕНДЕЦИИ:

� Преработвателната индустрия предпочита
изкупуването на култивирани растения. –
� отглеждат се висококачествени образци,
� стандартизиране в по тесни рамки, 
� прибирането и заготовката може да се механизира; 
� по-добри хигиенно-санитарни условия. 
� често се намалява себестойността на продукцията

(при по-голяма степен на механизация).

� Нараства делът на биологичното
производство.



Култивиране на лечебни растения в България
(информация за 2012 г.) 

� Близо 390 хил.дка с култивирани лечебни растения –
В Агростатистиката включени 10 вида (роза, лавандула, мента, 

валериана, маточина, кориандър, резене, анасон, бял трън и градински
чай).

� Най-голям дял 68% кориандър (264 000 дка), следвани
от лавандулата-10,59% и маслодайната роза-9,90% .

� Мента – 529 дка; дилянка – 229 дка; маточина – 2060 
дка; градински чай – 104 дка.

� Най-голям пазарен дял имат кориандър и продажбата
на етерично масло от маслодайна роза. Значителни
средства се получават при шипки, резене, лавандула.



Култивиране на лечебни растения в България

� Мащаба на култивирането зависи от наличните методи
и технологии:

� За контрол на плевелите и заболяванията

� Нивото на механизация при обработка и при
събиране на суровината

� Малък мащаб (< 1 ha) – лечебна ружа, невен, мащерка, 
бял риган.

� Среден мащаб (1-5 ха) – чубрица, валериана, градински
чай, шипка, босилек.

� Голям мащаб – резене, кориандър, лавандула, 
маслодайна роза, мента, маточина, бял трън,  и др.

� В област Пловдив могат да се култивират на малки
площи - мащерка, бял равнец, мента, маточина, 
лавандула, шипка, лайка, дилянка, градински чай, 
чубрица, босилек, джоджен. 

Има разработени технологии и опит.



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Тревист многогодишен вид, двугодишна
култура

� Използваема част – корени и коренища

� Период на събиране – септември-октомври

� Среден добив на декар – 200-300/500 кг суха

маса

� Рандеман 5:1

ДИЛЯНКА (ВАЛЕРИАНА)
VALERIANA OFFICINALIS L.



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Тревист многогодишен вид, 

8-10 годишна култура

� Използваема част – стрък и лист

� Период на събиране – две (три)

събирания на суровината –

май-юни и септември

� Среден добив от декар – стрък

добив от дка 300-400 кг суха маса, 

лист – 100-150 кг суха маса

� Рандеман – 5:1

Маточина – Меlissa officinalis L.



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Полухраст, 10-15 годишна

култура

� Използваема част –

стрък и лист

� Период на събиране –

две събирания на суровината

– юни и септември

� Среден добив от декар –

стрък: 300-350 кг суха маса; 

лист: 200-250 кг суха маса

� Рандеман – стрък 4:1, 

лист 4.5:1

Градински чай – Salvia officinalis L.



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Многогодишен тревист вид, 

2-3 годишна култура

� Използваема част –

стрък и лист

� Период на събиране –

три събирания – май-юни, 

август и септември-октомври

� Среден добив от декар –

стрък добив от дка 800-1000 

кг суха маса, лист – 300-400 

кг суха маса

� Рандеман – стрък 4.5:1, лист

10,5:1.

Мента – Меntha piperita



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Едногодишен вид, едногодишна култура

� Използваема част –

цвят и стрък

� Период на събиране –

три събирания – май и юни

� Среден добив – цвят добив от

декар 130 кг суха маса,

стрък 400-500 кг суха маса

� Рандеман – цвят 5,5:1, стрък 4,5:1

ЛАЙКА CHAMOMILLA RECUTITA L.
(Matricaria chamomlla L.)



Култивиране на лечебни растения
в област Пловдив

� Многогодишен вид, 

многогодишна култура

� Използваема част – плод

� Период на събиране –

В края на лятото и през есента, 

в началото на септември

� среден добив от декар –

в зависимост от сорта между

1000 и 2200 кг

� рандеман - 2-2,5:1.

ШИПКА – Rosa sp. diversa



Проект: „Популяризиране на устойчиво
ползване на билките в България”

За връзка с екипа на проекта:

Фондация „Информация и природозащита”

www.ecologybg.com

consult@ecologybg.com

тел./факс: 02 872 14 83

Благодаря за вниманието!


