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ЗНАЧЕНИЕ, ПРОИЗХОД, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДОБИВИ 

 

Мащерката /Thymus sp./ е многогодишно тревисто растение с произход от 

Средиземноморието. Отглежда се заради надземната част, която съдържа етерично 

масло, с основни съставки, в зависимост от вида мащерка и региона на 

месторастене. В различни части на растението са установени голям набор 

флавоноиди и витамин Е, компоненти с голям интерес в хранителната 

промишленост, поради  антиоксидантни им свойства.  

Наличието на фенолните и терпенови съставки  в маслото го прави ценен 

източник на антибактериална активност, която умело се използва както за 

стабилизирането на храни, така и за поддържане на биологично земеделие и 

биологична продукция. Сухата и свежа мащерка, както и продуктите от нейната  
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преработка са добре известни още от древността. В стария Египет тя е отглеждана 

като културно растение за овкусяване на храни, а консервиращите й свойства са 

използвани при балсамиране на мумии.  

Етеричното масло се употребява в медицината и хранително-вкусовата 

промишленост като подправка и за консервиране на храни. В парфюмерията се 

използва за производство на ПК от тип фужер, детелина, свежо сено, шипър, 

ориенталски и др. Използва се също за ароматизиране и антисептично действие в 

лосиони, тоалетни води и сапуни. Изсушената херба се използва в медицината като 

настойка и чайове при простуда, против кашлица, стомашни и чревни заболявания, 

а също и като подправка в хранително-вкусовата промишленост. Цялото растение 

се използва за дъбене на кожи. Мащерката е отлично медоносно растение. 

През последните години продължава най-общо казано изучаването на 

мащерката. Това понятие обхваща интерес към свойствата и активността на 

етеричното масло, екстрактите и отделни компоненти от тях, изясняване на 

влиянието на климатичните фактори и околната среда, създаване на нови сортове с 

различни активни съставки и приложението им в медицината, земеделието, 

храненето, фармацията и козметиката. 

Мащерката се среща на почти всички континенти. У нас тя е разпространена 

повсеместно – по горски поляни и пасища, край пътищата, по скалисти и 

припечени места. Ареалът й достига до 2300 м надморска височина. 

По отношение на добивите съществува голямо разнообразие. В 

зависимост от видовата принадлежност и условията на култивиране добивът на 

свежа маса може да варира от 200-300 до 1000-1200 кг от декар, а съдържанието 

на етерично масло от 0,15 до 2 %. 

 

БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Кореновата система е брадеста, силно разклонена, обхваща най-често 

повърхностния почвен слой и достига до 20 см дълбочина. 

Стъблото е вдървесинено в основата с пълзящи и приповдигнати 

разклонения и много на брой праворастящи леторасти, достигащи на височина 

20-30 см. 

Листата на видовете и 

сортовете се различават по 

големина, но общо те са дребни, 

срещуположни, приседнали, 

яйцевидни с гладък ръб на листната 

петура и ресничести власинки. 

Окраската им варира от светло до 

тъмнозелено. 

Цветовете са събрани в 

удължени или прекъсващи се 

съцветия. Цветчетата са дребни,  
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двуустни, обагрени от бледо-розово до синьо лилави, розови или бели. 

Плодовете се състоят от четири кълбовидни орехчета. 

Цялото растение излъчва силна приятна миризма.  

 

СИСТЕМАТИКА И СОРТОВЕ  

 

Мащерката /Thymus sp./ е род от около 350 вида ароматни многогодишни 

тревисти растения от семейство Lamiaceae.  

С цел изучаване и оптимизиране на култивирането, преработката и 

приложението на мащерките, произхождащо от тяхното многообразие е започнало 

квалифицирането им в отделни хемоптипове. Хемотипът е група от видове 

мащерки, която има еднакви една или две активни съставки, съдържащи се в най-

голямо количество в етеричното масло. На тази база са предложени 3 основни 

хемотипа - тимолов, карвакролов и гераниолов, но се срещат и линалолов, α-

терпинеолов и др. Към тимоловия спадат: Немска мащерка, (Thymus vulgaris sv “ 

German), Френска мащерка (Thymus vulgaris cv. 'French'), Английска мащерка 

(Thymus vulgaris cv. 'English'), сребърна мащерка (Thymus vulgaris cv. 'Silver Posie') и 

увивна мащерка (Thymus serpyllum), докато широколистната мащерка (Thymus 

pulegioides) и златната мащерка (Thymus citriodorus cv. 'Golden Queen') спадат към 

другите 2 групи, съответно карвакролов и гераниолов тип.  

Както вече споменахме в природата се срещат много видове от рода 

мащерка. От тях няколко имат стопанско значение и се използват в селекцията за 

създаване на висококачествени сортове – Thymus vulgaris, Thymus siptorpii, Thymus 

marshalianus. 

Сорт “Пагане” е селекциониран от популацията на Thymus marshalianus. 

Има изправени, силно разклонени туфи, които осигуряват висок добив на надземна 

маса. Съдържанието на етерично масло  в свежа надземна маса е 0,55-0,85%. 

Маслото е богато на гераниол –74-76% и нерол 15-17%. Съдържа още мирцел, 

цитронелол, линалол, пи-цимол. То има фин, свеж, приятен аромат и се използва 

като гераниолна суровина с аромат на роза. Участва като фина композиция за 

подправка в хранително-вкусовата промишленост. 

Сорт “Слава” е създаден от вида Thymus siptorpii L. Растенията са с 

изправени стъбла, сортът е пригоден за механизирано отглеждане, високодобивен. 

Съдържа етерично масло в свежа надземна маса 0,5-0,7%, с главна съставка цитрал 

– до 23%, цитронелол до 10% и гераниол – до 36%. Ароматът напомня маточина, 

дракоцефалум, индрише, свеж, фин, с цитрална нотка, подходящ за хранително-

вкусовата промишленост. 

Двата сорта са продукт на нашата българска селекция. 

Кандидат сорт “Кресна” също е селекциониран у нас от вида Thymus vulgaris 

L. Все още не е райониран за страната. Сортът има изправени растения, силно 

разклонени стъбла и добра облистеност, осигуряващи висок добив от надземна 

маса. Съдържанието на етерично масло  в свежа надземна маса варира от 0,6 до 

0,8%. Главната съставка е карвакрол – над 60%. Съдържа още тимол, пи-цимол, 

алфа-терпинен и др. Дрогата се използва като чай с успокояващо действие при 

сърдечна невроза, простатит и др. 
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Сорт “Немска зима” е интродуциран от Германия и принадлежи към вида 

Thymus vulgaris L. По хабитус туфите са по-компактни, с изправени цветоносни 

стъбла, изравнени по височина. Сортът се развива по-слабо, средният добив от 

свежа надземна маса е почти два пъти по-малък от сорт “Слава”, около 200-300 

кг/дка при опитни условия, но с висок рандеман –40,90%. Съдържанието на 

етерично масло е 0,28% с основна съставка тимол – 61,44%, карвакрол –6,04%. 

Сортът успешно презимува при нашите условия. 

 

АГРОБИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
Всички надземни части на растението са покрити с етерично-маслени жлези. 

Въпреки, че расте на не много богати, почти каменисти почви, за получаване на 

високи добиви трябва да се спазват нейните биологични изисквания.  

Изисквания към топлина. Макар че мащерката е топлолюбиво растение, тя 

се отличава с висока зимоустойчивост. Презимува добре  в райони с много голяма 

надморска височина /до 2500 м/, но там не дава задоволителни добиви. 

Изисквания към светлина. Тя е светлолюбиво растение. Засенчването 

задържа нарастването и се отразява негативно върху добива. 

 Изисквания към влагата. Мащерката е сухоустойчиво растение, но реагира 

много добре на 1-2 поливки по време на вегетацията. Специалният хабитус и 

анатомичният строеж на растенията увеличават сухоустойчивостта им чрез 

запазване на влагата след дъжд и напояване, а повърхностно разположената 

коренова система им позволява да използват влагата от слабите превалявания. 

Изисквания към почвата. Мащерката трябва да се засажда на плодородни, 

пропускливи почви, с рН 5,5-7, с южно изложение и добро  огряване от слънцето. 

При такива условия растенията синтезират повече и по-качествено етерично 

масло. 

 

РАЗМНОЖАВАНЕ И ЗАСЯВАНЕ 

 
Мащерката се размножава както генеративно чрез семена, така и 

вегетативно - чрез разделяне на туфите или чрез вкореняване на резници. 

Основен начин за размножаване на мащерката е чрез производство на разсад 

от семена в открити лехи. Сортовете и видовете, които не образуват семена се 

размножават само вегетативно. 

Подготовката на площта за производство на посадъчен материал включва 

следните мероприятия: 

• основно торене с оборски тор – 5 т/дка, суперфосфат – 50 кг/дка 

• дълбока оран - на 23-25 см 

• подравняване на площта 

• неколкократно култивиране на площта с брануване. 

• оформяне на лехите 
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Сеитбата се извършва през пролетта /през месеците април и май/, редово на 

5-6 см между редовете или разпръснато, на твърдо легло, при гъстота 2-2,5 грама 

на кв.метър и се покриват с 0,60-1,0 см торова смес /чиста от плевели/. Семената 

нямат следсеитбен период на доузряване и когато са свежо събрани имат 

кълняемост 85 - 95 %. Кълняемостта се запазва в продължение на 7-8 години. 

Оптималната температура за поникване е 20-30ºС, при осигурена влажност и 

топлина. 

За осигуряване на разсад за засаждане на 1 декар се засяват около 10-12 кв.м 

разсадопроизводна площ (20-25г семена). За по-добро ръчно засяване семената се 

смесват 1:5 със сух пресят пясък. Преди и след засяването площта се уплътнява 

много добре чрез валиране. За запазване на почвената влажност и предпазване на 

семената от измиване с водната струя, е необходимо лехите да се мулчират с 

органични отпадъци /най-добре с тези след дестилация/. След поникване на 

семената мулча се премахва.  

Грижите за разсада включват: 

- редовно поливане /дребнокапково/ с малки поливни норми 

- ръчно плевене на лехите /до 6 пъти/ 

- тесане на пътеките 

- подхранване с течни органични торове, фиксал - 0,35 л/дка или   амониева 

селитра в доза 4-5 г/м². 

При пролетна сеитба в открити лехи разсадът е готов за засаждане през 

месец септември. Засаждането трябва да приключва през първите дни на октомври 

за да могат растенията да презимуват прихванати. 

Изваждането на разсада се извършва ръчно или механизирано, чрез 

подкопаване с нож-скоба. След изваждането, разсада се сортира  и засажда  

веднага. Стандартният посадъчен материал трябва да бъда с добре развита брадеста 

коренова система, с дължина на коренчетата 4-5 см и разклонена надземна част. 

Растенията трябва да са здрави, без повреди от болести и неприятели, да 

няма откъснати, смачкани листа и обелване кората на основните коренови 

разклонения. 

Директна сеитба. Имайки в предвид изключително малките размери на 

семената и силно заплевелените почви у нас директна сеитба не се препоръчва. 

Вегетативно размножаване. Най-лесният и евтин начин за размножаване 

на стерилните сортове е чрез разделяне на туфите. От една добре развита туфа 

могат да се получат 30-40 /до 100/ нови растения. Размножаването чрез зрели и 

зелени резници се отличава с много висок разможителен коефициент, но за по-

висок процент на вкореняване е наложително използването на култивационно 

съоръжение, което оскъпява производството. 

 По-добри резултати се получават при използването на зелените резници за 

вкореняване. Подготовката на резниците се извършва през юни-юли, когато се 

изрязват туфите почти до основата. От вегетативните клонки се избират добре 

изхранени резници с дължина 8-10 см и се оставят няколко листенца. 

Най-добър процент на вкореняване /90-95 %/ се получава при залагане на 

резниците в хранителна смеска и полиетиленови оранжерии, където чрез  
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оросителна система растенията периодично се поливат. След 10-15 дни резниците 

калусообразуват и започват да коренообразуват. За нормално протичане на процеса 

и образуване на стандартен разсад е необходима хранителна площ за 1 резник 

около 20 см², т.е. разстоянието между резниците е 4-5 см и на 1 м² са необходими 

500 резника. По време на вкореняването грижите за растенията се свеждат до 

плевене и при необходимост подхранване с листни торове. 

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ 

 

Избор на място и предшественици.За създаване на насаждение се избират 

добре огряти от слънцето места, с южно или югозападно изложение. Почвите 

трябва да са богати и пропускливи. Мащерката вирее успешно на различни 

почвени типове – кафяви горски, канелени горски, карбонатни черноземи, 

алувиално-ливадни и др. Трябва обаче да се избягват ниски, влажни и 

непроветриви участъци, тежки глинести почви, неизравнени терени, задържащи 

вода. 

Насажденията се използват в продължение на 5-8 години, затова се създават 

след култури, които оставят площите чисти от плевели – зърнено-житни, зърнено-

бобови и др. 

Обработка на почвата. След прибиране на предшественика се извършва 

дълбока оран, с която се внасят органични и минерални торове. До засаждане на 

растенията почвата се поддържа чиста от плевели и в рохко състояние чрез 

култивиране или дисковане. 

Засаждане. Независимо от начина на размножаване, засаждането се 

извършва през есента, не по-късно от края на септември - началото на октомври, за 

да могат растенията да се вкоренят до настъпването на ниските температури. При 

пропускане на този срок засаждането може да се извърши и рано напролет – през 

месеците март и април. 

Схемата на засаждане е 70/25-30 см, като на декар се засаждат около 5 000 

броя растения. Растенията се засаждат в дълбоки 16-18 см бразди. 

Разсаждането се извършва ръчно или ако е възможно и механизирано, с 

разсадопосадъчна машина. Веднага след засаждането се прави коригиране на 

неправилно поставените растения, напояване и леко загърляне на растенията. 

 

ОТГЛЕЖДАНЕ 

 
През първата година грижите за насажденията са повече в сравнение със 

следващите години. Състоят се в поддържане на почвата чиста от плевели чрез 

окопавания вътре в реда (2-3 пъти), 2-3 междуредови обработки и подхранване. 

При екстремни засушавания е добре да се извършат 1-2 поливки за подобряване  

добивите от надземна маса. 

След втората година туфите заемат вътрередовите пространства и част от 

междуредието, което спестява ръчните окопавания. 
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Торене. Въпреки, че мащерката не е особено взискателна култура, за 

получаване на високи добиви се нуждае от торене. 

С основната подготовка на почвата се внасят органични и минерални торове 

– 4-6 т/дка оборски тор, 30-40 кг/дка фосфатен тор и при нужда 15-20 кг/дка калиев 

тор. 

През първата година азотните торове се внасят два пъти по 10 кг/дка рано 

напролет и след второто окопаване. 

Всяка следваща година азотът се внася с първата междуредова обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРБА С ПЛЕВЕЛИ, БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ 

 
В нашата страна няма регистрирани хербициди при мащерката, затова 

борбата с плевелите се води с ръчни окопавания в реда и механизирани в 

междуредията. 

Мащерката се напада от люцерновата кускута (Cuscuta epithymum) – по 

надземната част се наблюдава оплитане от 

многократно разклонени, тънки (до 1 мм диаметър), 

бледожълти до виолетовочервени стъбла без корени 

и листа, с многобройни кълбовидни нежни 

съцветия. При нападението се затруднява 

прибирането на хербата, растенията изостават в 

развитието си, а при по-силно развитие на 

кускутата, туфите могат да засъхнат. 

При мащерката са установени някои  
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болести, но малко от тях имат икономическо значение и обикновено не се 

налага извеждането на химическа борба с тях. 

Ръжда (Puccinia thymi) По горната страна на листата се наблюдават групи 

от ръждивокафяви пикнидийки, а от долната страна на листата – групи от ецидии. 

Ръждата при силно нападение може да доведе до окапване на част от листната маса 

в туфите и да влоши качеството на получената продукция. Предпоставки за 

нейното развитие са топлото и влажно време, заплевеляването на насажденията и 

терени, в които се задържа прекомерна влага. 

По-слабо се напада от други болести, като брашнеста мана, алтернария, 

ботритис и листни петна, които нямат икономическо значение. 

 

От вирусните болести по мащерката е открит люцерновомозаичен вирус - 

AMV (Alfaalfa mosaic virus). 

Напада се от сравнително малък брой 

неприятели, които обикновено не нанасят 

значителни щети в насажденията. Потенциално по-

важните от тях са следните: 

Акара Aceria thomasi (Eriophyes thomasi) - 

обикновено през лятото по мащерката се наблюдават 

повреди от този неприятел, което води до 

деформация на горните листа, които се завиват във 

вид на топка с размер до около един сантиметър, 

обрасла плътно с белезникави нишки.  

Тези повреди възпрепятстват развитието на 

вегетационния връх, което води до разклоняване на 

отделните стъбла в туфите, влошава се качеството на продукцията и се угнетява 

развитието на нападнатите растения в насажденията. 

Janetiella  thymi – това галообразуващо комарче снася 

яйцата си по листата на мащерката. Ларвите се развиват в 

специфични образувания по листата – гали, в които са защитени 

от външните условия на средата. При силно нападение може да се 

влоши търговския вид на хербата, а силно засегнатите листа 

окапват. Вреда нанасят само ларвите. Вида е полифаг и напада 

редица културни и диви видове.  

Longitarsus obliteratus – този 

неприятел се среща през по-голямата част 

от вегетацията, като нанася основните 

вреди през пролетта и началото на лятото. 

Вредят възрастните бръмбари, които се 

изхранват по листата – повредата 

първоначално е във вид на  перфориране, 

но може да изгризят и цели участъци от  
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листата, като не засягат жилките. Отличават се с дългите си задни крака, с 

които отскачат при опасност. 

Розмаринов листояд - Chrysolina 
Americana  - може да достигне дължина от 5-8 

мм. Те имат колоритни елитри с метални зелени 

и лилави надлъжни ивици. Крилата са 

сравнително къси, така че тези бръмбари не 

могат да летят. Този вид се храни с различни 

ароматни от сем. Lamiaceae - розмарин (затова се 

нарича розмаринов листояд), лавандула и 

мащерка. Развива едно поколение годишно. 

Женските снасят яйцата си в края на лятото 

върху листата на растенията-гостоприемници. 

Ларвите продължават да се развиват до зимните 

месеци. Какавидния етап продължава около три седмици. Имагото се появява през 

пролетта. Вредят възрастните и ларвите, които нагризват грубо листата. 

 

 

ПРИБИРАНЕ 
Мащерката се жъне във фаза масов цъфтеж през първата година -веднъж, а 

през втората и следващите години – два пъти, като втората жътва се извършва два 

месеца след първата.  

Жътвата се извършва ръчно, със сърпове, като растенията се жънат на 

височина 5-6 см от почвата. Прибирането трябва да става в сухи, тихи, слънчеви 

дни, за да няма загуби от етерично масло и надземната маса лесно да се изсушава. 

Обикновено етеричното масло се получава от свежа надземна маса, която 

след жътва директно се дестилира. Етерично масло се получава и от суха херба. 

Когато мащерката се отглежда за херба, тя се изсушава на сянка, за да запази 

зеления си цвят.   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Мащерката е подходяща за биологично отглеждане. Произхода за 

подправка, като сорт Немска зима например, се търси в постоянни и големи 

обеми. Пазарни продукти са стръкове сухи – 2,50 лева за килограм. Търсен 

продукт е и етеричното масло, но паради разлика в качествените показатели на 

различните произходи и производствени райони е желателно предварително 

договориране на пазара въз основа на реална мостра. 

Произходите за чай са търсени, но със сравнително ниска цена – около 

1,60 лева за килограм. 

 

 

 

 


