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Какво е технология?

Система от агротехнически мероприятия, която има
за цел да осигури оптимални условия за растеж и
развитие на растенията при направени минимални
разходи



Говорим за технология

когато:
Всички елементи са подложени на сравнително
изследване за да се установи оптималния вариант
било то за:

�Време на сеитба или разсаждане

�Схема на засаждане

�Минимални прагове на вредност и установяване
оптималните дози на препаратите за борба с
плевелите, болестите и неприятелите

�Време на прибиране на продукцията и т. н.



При лечебните и ароматните растения в

България бяха създадени подробни

технологии за отглеждане на:

� Маслодайна роза

� Лавандула

� Мента

� Шипка

� Бял трън

� Валериана/ Дилянка

� Salvia sclarea L.



Имаше сериозни изследвания върху

някои елементи от технологиите на

отглеждане при:

� Блатно кокиче

� Лечебна ружа

� Маточина

� Лайка

� Жълт мак

� Хизоп

� Вълнест напръсник и др.



В голямата си част те са вече

неприложими, защото:
� Навлизат все нови и нови препарати за

растителна защита

� Използва се нова техника с различни
възможности и габарити

� Промени се структурата на стопанствата и техните
размери

� Повишиха се изискванията към качеството на
билките и минималното съдържание на
пестициди в тях



Ето защо:
� Съвременните технологии за отглеждане на

медицински и ароматни растения трябва да
разглеждаме не като абсолютни дадености, а като
схеми в процес на развитие

� При по-слабо проучените култури, по-коректно е
да говорим за „кратки инструкции за
отглеждане“



Като увод...................ЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОИЗХОД, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, 

ДОБИВИ



ЗНАЧЕНИЕ

�За хората, като готов продукт

�За промишлеността, като суровина за преработка

�За регионите, в които се отглежда

�За природата/за опазване на естествените
находища, за борба с ерозията и т.н./



ПРОИЗХОД

От кои части на света произхожда, което носи първите
сведения какво представлява самото растение и какви са
неговите изисквания към климата. 

Типичен пример е ментата. Нейният произход – Англия
говори, че тя е култура на мекия и влажен климат и без
напояване в по-сухите райони тя не би оцеляла.

Oт средиземноморската зона /лавандула, салвия, 
мащерка, анасон, кимион, кориандър, градински чай/ -
обикновено узряват рано преди летните горещини и
засушавания.



РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Носи информацията как и къде се е разпространило
това растение, като:

-Диворастящо

-Култивирано

Къде се среща - на каква надморска височина, в
планински райони или край водни басейни.



ДОБИВИ
Това е първата информация, която загатва за
икономическата ефективност от отглеждането. 
Могат да бъдат споменати няколко характеристики
например:

-добив свежа или суха маса от декар

-съдържание и добив на етерично масло

-съдържание и добив на БАВ /биологично активни
вещества/



Дава ни първа представа за действителния вид на
растението



включва описание на:

�Кореновата система

�Стъблото

�Листата

�Цветовете

�Плодовете



СИСТЕМАТИКА И СОРТОВЕ



СИСТЕМАТИКА
Показва родството между
отделните лечебни
растения.

Те са обединени в
семейства, родове и
видове.

У нас най-многобройна е
групата лечебни растения
принадлежащи към
семейство Устоцветни
/Lamiaceae/



СОРТА
Изборът на подходящ сорт за отглеждане е от основно значение за
успеха на култивирането

�В България са създадени около 60 сорта лечебни и ароматни
растения
�Почти всички сортове са създадени в Института по розата – гр. 
Казанлък, Института по ботаника и Института по генетика – гр. 
София
�През последните години се внедриха много чужди сортове тъй
като:
-у нас липсва нова селекция при тези култури
-беше унищожена схемата на сортоподдържане и семепроизводство
– суперелит – елит – 1-во размножение – масов посев
-чуждите сортове са с много добри показатели, макар и не винаги
проверени в нашите условия.



АГРОБИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ –

изисквания, които са пряко свързани с произхода
на културата и нейната ботаническа

характеристика



Изисквания към топлина
По-голямата част от отглежданите у нас билки имат
повишени изисквания към топлината.

Тук трябва да получим отговорите на следните въпроси:
- развиват ли се лечебните растения успешно при
недостиг на топлина
- влияе ли недостига на топлина върху качествените им
показатели
- презимуват ли успешно в условията на страната

Топлолюбиви – анасон, кимион, босилек, индрише,градински чай,градинска чубрица, 
бял риган, невен.
Средно топлолюбиви – мента, лавандула, роза, копър, кориандър, салвия, лайка.
Малко топлолюбиви – здравец, мащерка.



Изисквания към светлина
Може да се каже, че почти всички лечебни растения
са изключително взискателни към светлината. 

По-скоро са изключения различните видове здравец
и някои лукове /като левурдата и самардалата/.

Като такива, които понасят леко засенчване и могат
да се отглеждат като подкултура в млади овощни
градини, могат да се посочат арниката и
маточината.



Изисквания към влагата
По отношение на това изискване можем да разделим
лечебните растения на две групи:
- Влаголюбиви, които се отглеждат само при поливни
условия
-Сухоустойчиви, при които поливането не е
задължително условие

�Невъзможно е отглеждането без поливане на такива растения като
ментата, маточината или дилянката.
�Преувлажняването обаче е недопустимо и при най-взискателните
към влагата растения /изключение разбира се правят такива, като
блатния аир и блатното кокиче/.
�Растения отглеждани в култура които дават нормални добиви без
поливане – лавандула, мащерка, лайка, резене, анасон, кориандър.



Изисквания към почвата
Всяка билка има специфични изисквания към
качествата на почвата. 

Тук трябва да се държи сметка на следните
характеристики на почвата:

-почвен тип

-структура

-заплевеленост

-запасеност с основните хранителни елементи

-киселинност





НАЙ-ГОЛЕМИ ГРЕШКИ, КОИТО ТРУДНО
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОПРАВЕНИ СЕ ДОПУСКАТ

ПРИ ТЕЗИ ДВА ЕЛЕМЕНТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА



ИЗБОРА НА МЯСТО
Трябва да е съобразен с:

-Ботаническата характеристика на културата

-Агробиологичните й изисквания

-Предшественика

-Възможностите за поливане /ако е необходимо/

-Осигуряването на работна ръка

-И за съжаление – с възможностите за опазване от
кражби и безстопанствени животни



СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ
Това е най-отговорната част от технологията. То
включва:
-Почистване на площта от дървета, храсти или
големи камъни
-Борба с коренищните превели чрез използване на
препарати или многократни обработки
-Основно или запасяващо торене извършено на
базата на предварително направени почвени
анализи
-Основна обработка на почвата – риголване или
дълбока оран



СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ
- Основно подравняване на площта /задължително

при трайните култури/

- Неколкократни повърхностни обработки –
дисковане, култивиране или фрезуване

- Браздене /ако е необходимо/

- Засяване или засаждане – ръчно или
механизирано

- Валиране или поливане за прихващане



Генеративно /чрез семена/ и вегетативно/чрез
отделни вегетативни части на растението/



Размножаване със семена
� Чрез директна сеитба на семената - все още

трудно приложим начин в нашата страна, основен
в страни с по-развито земеделие /Германия/

� Чрез предварително произведен разсад, който е
единствен при по-голямата част от лечебните
растения



Вегетативно размножаване
Прилага се за запазване на ценните стопански
качества на някои сортове

Начини за вегетативно размножаване са:

-Чрез разделяне на коренищата

-Чрез вкореняване на стъблени резници

-Чрез коренови резници

-Ин-витро



Нещо важно!
Семената на по-голямата част от медицинските
растения са дребни и с ниска кълняемост, ето защо
преди засяването им е необходимо: 

- предварително третиране преди засяване /не е
задължително при всички видове/ 

- перфектна подготовка на почвата

- осигуряване на идеалните условия до поникването



Или: осигуряване на оптимални условия за растеж
и развитие на лечебните растения след

поникването им



Включва

�Борба с плевелите, болестите и неприятелите

�Торене или подхранване

�Поливане

�Някои специфични мероприятия, като
отстраняване на съцветията, при дилянката напр.





При прибирането
� Въпросите, на които трябва да отговори технологията

са два:
1. Кога да бъдат прибирани лечебните растения

– в кой период или сезон /в зависимост от това коя част
от растението ще бъде използвана/

- в кой момент от развитие на културата /от фазата на
развитие зависи до голяма степен съдържанието на
биологично-активните вещества и етеричните масла/.

2. Как да бъдат събирани

- в зависимост от това коя е използваемата част
- при какви хигиенни условия следва да става това



При сушенето

Трябва да се дадат указания за: 

1. Начина на сушене

-При естествени условия – на слънце или сянка

-При изкуствени – при каква температура

2. Особеностите при сушенето на отделните
растителни части



Най-важния въпрос за българския земеделец



Отговорът - технологичната карта

Всичко Всичко

всичко лева вид ед.цена всичко разходи

лв. мех.+раб.  лв. лв. лв.

СЪЗДАВАНЕ

1 Торене с оборски тор дка 10 услуга 1 лв/дка 1 10 10 оборски тор - т. 40 15 600 610,00

2 Торене със суперфосфат дка 10 10 15 1,00 15,00 15 суперфосфат.- т. 0,4 800 320 335,00

3 Торене с калиев тор дка 10 10 15 1,00 15,00 15 калиев тор - т. 0,3 990 297 312,00

4 Дълбока оран (28-31см) дка 10 услуга 30 лв/дка 30 300 300 300,00

5 Култивиране дка 10 услуга 10 лв/дка 10 100 100 100,00

6 Култивиране с брануване дка 10 услуга 10 лв/дка 10 100 100 100,00

7 Набраздяване дка 10 услуга 7 лв/дка 7 70 70 70,00

8 Засаждане ръчно дка 10 0,5 15 20,00 300,00 300 разсад - бр. 70000 0,02 1400 1700,00

9 Поливане с цистерна дка 10 услуга 5 лв/дка 5 50 15 4,00 60,00 110 110,00

ГРИЖИ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

10 Подхранване - 2 пъти дка 20 10 15 2,00 30,00 30 ам. селитра-т. 0,15 550 82,5 112,50

11 Култивиране - 4 пъти дка 40 услуга 10 лв/дка 10 400 400 400,00

12 Окопаване ръчно - 2 пъти дка 20 0,5 15 40,00 600,00 600 600,00

13 Напояване - 3 пъти дка 30 4 15 8 120,00 120 120,00

14 Изрязване цветоносни стъбла дка 10 15 15 225,00 225 225,00

16 Изваждане корени дка 10 услуга 40 лв/дка 40 400 400 400,00

17 Събиране и товарене на корени ч/дни 20 15 20 300,00 300 300,00

18 Превоз корени т/км 200 услуга 1 лв/т/км 1 200 200 200,00

19 Измиване корени ч/дни 20 15 20 300,00 300 300,00

20 Сушене ч/дни 20 20 15 20 300,00 300 300,00

21 Пълнене в чували ч/дни 10 10 15 10 150,00 150 150,00

ВСИЧКО 1630 161 2415,00 4045 2700 6744,50

Себестойност на 1 кг сухи корени: 1,69лв

Преки разходи за 1 дка: 674 лв.

всичко лева

ТЕХНОЛОГИЧНА  КАРТА 

за създаване и отглеждане на валериана на площ 10 дка

Дневна норма
Механизирани 

работи
Разход труд работници Материални разходи

суперфосфат - 40 кг/дка, калиев тор - 30 кг/дка, оборски тор - 4 т/дка, добив 400 кг сухи корени, разстояние 10 км

Мероприятие№

лева ч/дни кол.

Мярка Обем

мех. раб. лева

*Примерна технологична карта – цените не са изцяло актуални



Конкретният пример – производство

на сухи корени от дилянка - 10 дка

� Разходи за механизирани работи, като услуги – 1630 
лв

� Необходими човекодни /за ръчни работи/- 161 бр. за
2415 лв

� Материални разходи /торове и посадъчен материал/ -
2700 лв

� Всичко разходи за отглеждане на 10 дка – 6744 лв

� Всичко преки разходи за отглеждане на 1 дка – 674 лв

� Себестойност на 1 кг сухи корени – 1,69 лв

� При добив 400 кг/дка и цена около 4 лв/кг, може бъде
реализирана печалба от около 926 лв/дка



Като заключение
Използвайки съществуващите технологии, за
създаването на всяко ново насаждение или посев се
прави конкретна технологична карта. 
В тази карта се отразяват реалните условия, които
съществуват при съответния производител по
отношение на:
-Вида и мощността на земеделската техника, с която
разполага
-Възможностите за производство на посадъчен материал
-Възможностите за поливане или отводняване
-Изборът на препарати за растителна защита
-Условията за прибиране и сушене и др.



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

За връзка с екипа на проекта:

Фондация „Информация и природозащита”

www.susherbsbg. eu

consult@ecologybg.com

тел./факс: 02 872 14 83


