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1. Обучителна единица 1 Органично отглеждане на лечебни растения - условия 

на агромелиорация 

 Резюме 

Учебна единица 1 разкрива същността на органичното култивиране на МР: класификация и 

специфични термини, свързани с тяхното отглеждане; основни агромелиоративни условия – 

почвени изисквания, поддържане на естественото плодородие на почвата, компостиране и 

вермикомпостиране, използване на биоторове, междинно подрязване и използване на 

растителните покрития; техният ефект върху продукцията на вторични метаболити от МР. 

• Очаквани резултати от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

1.Знания, разбиране и професионални умения: 

1.1. Да дефинира следните термини: медицински растения (MP), термини свързани с дейностите 

за култивиране на MP.  

1.2. Да класифицира билковите лекарства според ботаническия им произход, химически състав 

и медицинска активност. 

1.3. Да дискутира различните фактори (агромелиоративни и и екологични), които влияят върху 

органичното отглеждане на MP. 

2. Общи и трансферни умения: 

2.1. Планиране на изследователска задача. 

2.2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

2.3. Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно. 

2.4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения. 

2.5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

2.6. Да извършва онлайн (компютърно) търсене, за да развива умения в областта на 

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

  



1.1 Класификация на медицинските растения (МР)  

От 250 000 вида висши растения на земята повече от 80 000 вида са докладвани, че имат лечебно 

действие и около 5 000 вида притежават специфична терапевтична стойност. Те са класифицирани 

според използваната част от растението, начина на растеж, местообитанието, терапевтичната 

значимост и др., в допълнение към общата им ботаническа класификация. 

1.2 Условия свързани с култивиране и събиране на МР 

Определенията, обяснени по-долу, са адаптирани от термини включени в речника събиран от 

Организацията за храни и земеделие (FAO) на Организацията на Обединените Нации. Речникът 

може да бъде намерен на адрес http://www.fao.org/glossary/. 

Ерозия: процес, при който водата или вятърът преместват почвата от едно място на друго. 

Интегрирано управление на вредителите: интегриране на наличните техники за борба с 

вредителите, използвани за намаляване развитието на популациите от вредители и 

поддържане на пестициди и други интервенции до нива, които са икономически обосновани 

и безвредни за човешкото здраве и околната среда. 

Диворастяща култура: ранно култивирана форма на растителен вид, еволюирала от дива 

популация и обикновено се състои от хетерогенна смес от генотипове. 

Растителни генетични ресурси: репродуктивен или вегетативен размножителен растителен 

материал. 

Зародиш: всяка структура способна да доведе до ново растение чрез безполово или полово 

размножаване, включително луковици, пъпките и т.н. 

Стандартна оперативна процедура (SOP): оторизирана писмена процедура, осигуряваща 

инструкции за извършване на експлоатация и устойчиво използване. 

 

1.3 Условия, свързани с растителните лекарства: 

Замърсяване: нежелано внасяне на примеси с химически или микробиологичен характер или на 

чужди вещества в/или върху изходен материал или междинен продукт по време на 

производството, при вземане на проби, опаковане или преопаковане, при съхранение или 

транспортиране.  

Кръстосано замърсяване: замърсяване на изходен материал, междинен продукт или готов 

продукт с друг изходен материал или продукт по време на производството. 

1.4 Продукти от билкови лекарства 

Билковите лекарства включват билки, растителни материали, билкови препарати и готови билкови 

продукти. 

Билки: включват суров растителен материал, т.е. различни части от растенията, като листа, 

корени, коренища, кори, дърво, стъбла, семена, плодове и цветя, цели, фрагментирани или 

прахообразни. 

Растителни материали: състоят се билки, смесени с пресни сокове, пълнители, фиксирани 

масла, етерични масла, смоли и сухи прахове от билки. В някои страни се прилагат местни 

http://www.fao.org/glossary/


процедури като запарване, печене или разбъркване с мед, алкохолни напитки или други 

материали за преработка на тези материали. 

Билкови заготовки: представляват основата за приготвяне на готови билкови продукти. Те 

включват раздробени или прахообразни билкови материали, екстракти, тинктури или 

мастни масла от растителни материали. Билковите препарати се произвеждат чрез физични 

или биологични процеси, включително екстракция, фракциониране, пречистване, 

концентрация и др. Те включват също: 

 Завършени билкови продукти: състоят се от билкови препарати, приготвени от една или 

повече билки. Ако се използват повече от една билка, може да се използва термина 

смесен билков продукт. Готовите билкови продукти и смесените растителни продукти 

могат да съдържат помощни вещества в допълнение към активните съставки. 

 Лечебни растителни материали. Растение (диво или култивирано), използвано за 

медицински цели. 

 

1.5 Органично култивиране на МР: основни понятия 

Компонентите на МР се използват пресни, сушени или обработени за диагностика, лечение, 

профилактика, както и за поддържане здравето на хората или животните и техните физиологични 

функции. Съществената роля на МР в различните индустрии води до увеличаване на производството 

на биомаса. Прилагането на методите на биологичното земеделие за подобряване на добива и 

качеството на лечебни растения изглежда много ефективно. 

През последното десетилетие селскостопанското производство, получено чрез прилагане на 

химически торове, причинява екологични проблеми. Решаването на този проблем се нарича 

органично земеделие (ОЗ), което представлява интегрирана система, основана на екологични 

принципи. 



 

 

Биологичното земеделие е селскостопанска система, която предлага здравословни и качествени 

продукти. Органичното земеделие е производствена система, която отрича или изключва 

използването на синтетични препарати: изкуствени торове, пестициди, ускорители на растежа и 

фуражни добавки. Като опция за тези инструменти, ОЗ прилага редица актуални методи за 

превенция, за поддържане на естественото плодородие на почвата и нехимичния контрол на 

плевелите, вредителите и болестите, като: 

- Ротационана сеитба на култури (включително бобови растения); 

- Правилно използване на оборския тор; 

- Активиране на популациите от полезни насекоми (ентомофаги и патогени за вредителите); 

- Растителни асоциации (смесено отглеждане на две или повече култури на едно и също 

място); 

- Контрол на плевелите с механични методи;  

- Прилагане на добре адаптирани устойчиви растителни сортове и животински породи при 

съответните условия на околната среда. 

 

 



1.6. Биологичното земеделие произвежда висококачествени медицински растения 

Системите за органично земеделие, пасищното и природното събиране на растенията трябва да 

съответстват на цикъла и екологичното равновесие в природата. Органичното управление трябва да 

се адаптира към местните условия, екологията, културата и мащаби. 

 

 

 

Използването на биоторове е екологичен начин за поддържане на активния растеж на растенията и 

почвата в системите за органично земеделие. В допълнение, осигуряват се напълно съвместими 

хранителни вещества за естествено хранене на растенията, с което се осигурява значително 

биоразнообразие. По този начин, прилагането на биоторове представлява ключова дейност за 

подобряване качеството и поддържане на общото здраве на околната среда. 

Все пак, има някои негативни аспекти в ОЗ:  

- Добивите на реколта от ОЗ обикновено са по-ниски от тези на конвенционалното 

(промишлено) земеделие; 

- Продуктите от биологичното земеделие са по-скъпи от тези на промишленото селско 

стопанство (IFOAM, 2007). 

 

1.7 Органично култивиране на МР – агромелиоративни условия 

Изисквания за почвите: 

По дефиниция, почвата е повърхностния слой на земята, оформен от действието на атмосферните 

влияния върху скалите. Почвата се образува при съвместното действие на климатичните фактори, 

растения и микроорганизми. Почвата трябва да съдържа подходящи количества хранителни 

вещества, органични вещества и други елементи, за да се осигури оптимален растеж и качество на 

MP. Оптималните условия на почвата, включително типа на почвата, отводняване, задържане на 



влага, плодородие и рН зависят от избраните медицински растителни видове и/или от избраната 

лекарствена растителна част. 

Растенията зависят от хранителните вещества в почвата, водоснабдяването и закрепването. Почвата 

влияе върху поникването на семената, способността на растенията да останат изправени, формата 

на стъблото, силата и дървесността, дълбочината на кореновата система, броят на цветята на 

растенията, устойчивостта на суша и замръзване и др. 

 

 

 

Поддържане на природното плодородие на почвата за отглеждане MP 

Практикуващите органично земеделие могат да повишат ефективността и да увеличат 

производителността, но това не трябва да се прави с риск за здравето и благополучието на хората. 

По тази причина трябва да се спре всяко вредно действие при отглеждането на растения. 

Двата най-важни фактора, които оказват влияние върху физичните и химичните свойства на МР, са 

климатичните и почвените условия. Лечебните растения изискват различни климатични условия за 

да се развиват в зависимост от своя произход. По-голямата част от растенията изискват слънчеви, 

проветриви места, защитени от силни ветрове и късни зимни студове. В допълнение, почвата, за 

отглеждане на МР, трябва да бъде богата на хранителни вещества. Тя трябва да съдържа Na, P, Cu, 

минерали, органични и други елементи, необходими за растежа в достатъчни количества и 

комбинации. 

Компостиране на почвата 

Компостирането представлява биологичен процес, който включва биоконверсия на органични 

биоразградими отпадъци в здрав, богат на хумус продукт (компост) за приложение като 

почвообработващо средство и органичен тор. Неговите съставки се реизползват за осигуряване на 



биологичен контрол срещу различни растителни патогени. Водните екстракти от компоста могат да 

заменят синтетичните фунгициди.  

Използването на компост за подобряване структурата на почвата, плодородието за растежа и 

производителността на ПМ бяха проучени в няколко случая. 

 

 

Влияние на компоста от земни червеи върху добива на МР и синтезата на вторични 

метаболити 

Компостът, получен от дейността на земни червеи, съдържа по-голямата част от хранителните 

вещества във форми, достъпни за растенията (нитрати, фосфати и заменяем калций и разтворим 

калий). Този компост се характеризира с по-голяма повърхност, с много микро-места за микробната 

активност и за запазване на хранителните вещества. Той съдържа различни микробни популации - 

гъби, бактерии и актиномицети, регулатори на растежа на растенията и други вещества, 

стимулиращи растежа, произведени от разнообразните  микроорганизми. Други продукти като 

цитокини и ауксини, продуцирани от земните червеи, се съдържат в органичните отпадъци. В този 

компост съществуват и големи количества хуминови съединения и ефектът им върху растежа на 

растенията е подобен на този на почвените растежни регулатори или хормоните. 

Най-ценните хранителни вещества са обменен калций и разтворим калий, което води до 

увеличаване на растежа на растенията и съответно добивите. Благоприятните ефекти на компоста 

от червеи са доказани също в градинарски и агрономически култури. Той е богат на макро- и 

микроелементи, които са отговорни за повишаването на качествените и количествените добиви на 

много култури. Други важни съединения са фенолите, които представляват голяма група от 

растителни вторични метаболити. 

Биоторовете влияят върху съдържанието и добива на етерично масло от МР 

a) Микоризни гъби 



Микоризните гъби са полезни микроорганизми, които се считат за биоторове. Нарастването, 

здравето и установяването на сухоземните растения зависят силно от микоризата, която насърчава 

тяхната реализация. Подобрената производителност на АМ растения (AM=ВAM: Везикуларни 

Аркускуларни Микоризи) се дължи на улеснено поемане на хранителни вещества като фосфор, цинк 

и мед. Смята се, че устойчивостта срещу биотичните и абиотичните стрес фактори е свързана с 

ефектите на AM гъбички върху индуцираното производство на хормони на растенията. 

 

 

 

b) Микроорганизми разтварящи фосфатите 

Друг вид биоторове, които имат способността да разтварят органични и неорганични фосфорни 

съединения чрез продуциране на органични киселини или фосфатазни ензими, са микроорганизми 

разтварящи фосфатите. Тези бактерии имат синергичен ефект с микоризните гъбички и съвместното 

им заразяване води до по-голяма абсорбция на водата и почвените минерали и увеличава растежа 

на растението гостоприемник. Установено е, че растенията във вегетативен растеж притежават 

повече колонизационни способности на ВAM в корените в сравнение с тези на цъфтящи и плодови 

пъпки. Тревните растения показват по-голяма колонизация на корена в сравнение с храстови и 

дървесни растения. По този начин ефектите от асоциирането на микокризата върху концентрацията 

и състава на етеричното масло в лечебните растения показват, че инокулацията с ВAM увеличава 

концентрацията на етеричното масло в семената и подобрява качеството на есенцията. 

 



 

 

c) Бактериални биоторове 

Някои бактерии облагодетелстват растенията чрез продукцията на съединения подпомагащи 

растежа и играят основна роля при разтварянето на фосфатите. Активността на тези 

микроорганизми е свързана с изискванията на растенията за фосфор в коренната област. 

Инокулирането на почвата с бактериални смеси осигурява балансирано хранене на растенията. По 

този начин се постига подобрение на абсорбцията на азот и фосфор от корена поради основния 

механизъм на взаимодействие между фосфатното разтваряне и азот-фиксиращите бактерии. 

Проучванията на симбиотичната връзка между бактерии и растения са извършени основно върху 

зърнени култури и тревисти растения. Има ограничени данни за това явление в лечебните растения. 

Въпреки това, инокулацията на Azotobacter в Rosmarinus officinalis повишава концентрацията на 

растителна есенция. Използването на биологични торове Azospirillum и Azotobacter в лечебното 

растение Salvia officinalis увеличава височината на растенията и съотношението сухо и мокро тегло. 

В друго проучване нивата на растителна биомаса и алкалоиди в Catharanthus roseus се повишават, 

когато растенията се инокулират с бактерии от вида Pseudomonas florescence в условията на воден 

стрес. Освен това използването на биологични торове е довело до значително увеличение на 

растежа на растението Thymus vulgaris. Също така увеличаването на растежа на МР може да се 

дължи на факта, че бактериите разтварящи фосфатите помагат на растенията да абсорбират 

хранителните вещества от разтвора с по-бързи темпове, отколкото при неинокулираните растения, 

което води до натрупване на повече N, P и K в листата. Инокулацията на Hibiscus sabdariffa със смес 

от биоторове подобри характеристиките на растежа на растението. Подобни резултати се 

наблюдават и при някои други популации като Nigella sativa, Ammivis naga и Salvia officinalis. 

 



 

 

Най-висок добив на етерично масло и камаузол от хектар лайка се получава при третиране с фосфат-

разтварящи бактерии (8 600 g) и нитроксин (923 g). Този резултат доказва, че биоторовете могат да 

се разглеждат като заместител на химическите торове при производството на лайка. Подобни 

резултати са отчетени за ефекта на Azospirillum и Azotobacter и фосфат-разтварящите бактерии върху 

лекарственото растение Majorana hortensis. 

Подобен положителен ефект е отчетен за индексите на покълване, като процент и скорост на 

кълняемост, жизнеспособност и дължина на корените и стъблата на Ocimum sanctum и Withania 

somniferum. Много проучвания споменават положителните ефекти на микроорганизмите върху 

подобряването на растежа и производителността на МР. В допълнение към фиксирането на азота, 

Azospirillum подобрява растежа на корените чрез генериране на стимулиращи съединения, което 

води до повишаване поглъщането на вода и хранителни вещества от растенията. По този начин най-

важните растежни стимулиращи бактерии са Azospirillum, Azotobacter и Pseudomonas. Те, освен 

биологичното азотно фиксиране и разтваряне на почвения фосфат, значително влияят на синтеза на 

регулатори на растежа на растенията като ауксини, гиберелини и цитокини и подобряват 

производителността на растенията. Azotobacter е способен също така да произвежда 

противогъбични съединения, които се борят с болестите по растенията и увеличават 

жизнеспособността и кълняемостта на растенията и по този начин подобряват растежа на 

растенията. 

Междуплодно отглеждане на медицински растения 

"Междуплодното отглеждане" представлява специална система за култивиране, характеризираща 

се с едновременния растеж на два или повече растителни вида. Това явление е полезен подход за 

увеличаване на добивите за един или всички видове, благодарение на способността на тази система 

да намали плевелите и вредителите. Следователно, техниката за междувидово култивиране е в 

състояние да сведе до минимум рисковете от производство. Тази система може да даде предимство 

на мутуалистичните взаимоотношения между партньорите. 



Въпреки това, междуплодното отглеждане между MP е рядкост. Оценката на добивите и качеството 

по време на култивиране в различни агро-горските системи показа, че въвеждането на билки в агро-

горските системи може да насърчи биологичното разнообразие и да подобри доходите. 

Допълнителният интерес за потенциалната роля на МР в системите за междуплодно отглеждане се 

дължи на използването на устойчив подход за отглеждане на такива видове. Направени са опити за 

тази цел да се използват някои ароматни маслодайни растения като Artemisia annua, Coriandrum 

sativum, Chamomilla recutita, Foeniculum vulgare и Anethum sowa Kurtz. 

Използване на растителни обвивки 

При този начин на отглеждане растенията в дадено поле се отглеждат върху остатъци от предишната 

реколта. С прилагането на този метод се намалява растежа на буренясалата тревата. 

 

1.8 Ефект на органични и биоторове върху вторичните метаболити на лечебните растения 

Изследванията на МР показват, че максимален добив и най-добро качество на вторичните 

метаболити се получават при използването на органични торове. Резултатите показват, че 

използването на бактерии разтварящи фосфати и фиксиращи азота от въздуха при култивирането на 

билките като майорана, води до увеличаване на добива на етерично масло. Тези бактерии 

повишават съдържанието на масло в растението поради увеличаване на броя на секретиращите 

жлези и биосинтезата на монотерпените. Резултатите показват, че увеличаването на наличния 

фосфор в почвата може значително да увеличи концентрацията на хлорофил А (28%) и общия 

хлорофил (19%). 

Лечебното растение винка (Caharanthus roseus), инокулирано с бактерията Pseudomonas flurescence, 

увеличава производството на биомаса и съдържанието на алкалоиди в условия на стрес. 

В редица публикации са описани данни за съдържанието на органични вещества, повишен 

капацитет за съхранение на почвата, за подобрената активност на растителни хормони, повишеното 

поглъщане на хранителни вещества от растенията и като цяло подобрената химична и физична 

структура на отпадъците от растения, включително и причините за увеличаване на добива на 

органични торове. 
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