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4. Обучителна единица 4 Органично отглеждане на МР - изследователски, 

търговски и опазващи аспекти 

 Резюме 

Учебна единица 4 дискутира изследователските, търговските и консервационните аспекти на 

органичното култивиране на МР. Материалът включва информация за научно-изследователските 

дейности, свързани с отглеждането на МР. Представени са принципите за управление на процесите 

на отглеждане, събиране на реколтата и пост-обработка за тяхната търговска употреба. Изброени са 

ограничения за развитието на търговията с лечебни растения и икономическото им разширяване.  

Представени са бъдещите тенденции и области за подобряване на отглеждането на МР. 

• Очаквани резултати от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

1.Знания, разбиране и професионални умения: 

1.8. Да описва принципите за въвеждане на защитени и застрашени лечебни растения в 

култивацията. 

1.9. Да обобщава предизвикателствата в областта на опазване на лечебните растения. 

1.10. Да разпознава научните, търговските и консервационните аспекти при органичното 

отглеждане на медицински растения. 

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. 

  



4.1 Органично култивиране на MP – настоящи и бъдещи изследователски дейности 

Основните тенденции в изследванията на МР са съсредоточени върху биологията, разнообразието 

и картографирането на популациите, както и върху размножаването, подбора и въвеждането на 

диви медицински растения. Освен това, научните изследвания в областта на биоекологията, 

подобренията и технологиите на култивиране за лечебните растения имат важна роля за 

увеличаването на производството на култивирани видове. 

Култивиране на МР на научни основи: 

 Осигурява необходимостта от растителна суровина за производството на лекарства; 

 Гарантира продукт богат на активни съставки и по-хомогенен, без заместители и 

фалшификати; 

 Позволява събирането на реколтата в оптималния момент (когато съдържанието на 

активните вещества е максимално), последвано от сушене или преработка в прясно 

състояние; 

 Помогнете за аклиматизирането на нови видове, които не се развиват спонтанно в 

определен регион; 

 Улеснява опазването на растенията, смятани за паметници на природата и др. 

Високите производства на суровини, богати на активни съставки, могат да се получат само чрез 

прилагане на технологии на диференцирана култура, основани на солидните знания за биологията 

и изискванията на растенията в сравнение с факторите на растителността. 

Текущите и бъдещите тенденции в изследванията в отглеждането на ПМ обхващат следните теми: 

 Укрепване / създаване на местно производство на семена; 

 Проучване на разпространението на наличното генетично разнообразие заедно с анализа 

на генетичната ерозия; 

 Проучвания по цялата верига на производство и потребление; 

 Идентифициране на подобрени агрономически и производствени процедури и прилагане 

на стратегии за добавяне на стойност; 

 Анализ на пазарните възможности; 

 Изследване на хранителната стойност на вида, характеризиране и оценка; 

 Развитие на мрежи; 

 Проучвания за идентифициране на пропуски в политиката на отглеждане на МР;  

 Разработване на база данни за опазване на биологичното разнообразие; 

 Изследвания на местни и чуждестранни етно-ботанически употреби, растителна токсичност 

при хора и животни, химични съставки и фармакологични употреби; 

 Оценка на морфологичните и хемотаксономичните характеристики на МР; 

 Оценка на екопътеките на МР за количествени и качествени разлики във вторичните 

метаболити по отношение на растежа и развитието и / или биологичната активност; 



 Оценка на чувствителността към атмосферния стрес (суша, ниска температура, изчерпани 

почви и т.н.) 

Перспективите за разширяване на научно-изследователската дейност на МР са съсредоточени 

върху: 

 Насърчаване на колекционерите да предоставят екземпляри на националните колекции от 

хербариуми. 

 Насърчаване на сътрудничеството между националните програми, работещи върху едни и 

същи растения/групи растения, чрез улеснено сътрудничество и координация на целевите 

екипи. 

 Необходимостта от разработването на хармонизирани методологии / протоколи (техники 

за вземане на проби и консервация и др.) от националните и международните 

изследователски програми. 

 

 

 

4.2 Управление на процесите на култивиране, прибиране и съхранение на медицински 

растения за търговска употреба 

При култивиране, дейностите по управление обхващат следните процеси: 

 Подготовка 

 Сеитба и разсяване 

 Торове и наторявате 

 Напояване 

 Плевене и интеркултурни операции 

 Защита на реколтата 



Управлението на процесите по прибиране на реколтата и след нейното прибиране включва: 

 Прибиране 

 Първична обработка 

 Пакетиране, съхранение и транспорт 

Всички тези процеси, когато се извършват правилно и ефективно, създават добавена стойност, която 

е от съществено значение за търговската експлоатация на MP, както и за лекарствената стойност на 

суровите лекарства. Добавената стойност на лечебните растения може да се осъществи директно 

(директна добавена стойност) чрез получаване на по-добро качество на култивирания или събран 

растителен материал или непряко (непряка добавена стойност) - чрез осигуряване на качеството по 

време на обработката на материала на ценни продукти. 

Директна добавена стойност 

Мерките за запазване на материалите на МП често се пренебрегват от съответните експерти. 

Опасните условия могат да бъдат сведени до минимум чрез правилно почистване, опаковане и 

съхранение. Всички изброени по-долу процеси генерират директни добавки:  

 Правилно събиране през сезона 

 Класиране и сортиране 

 Почистване 

 Пакетиране 

 Съхранение 

 Категоризация на MP 

Индиректна добавена стойност 

Непряката добавена стойност се оценява чрез тестване на качеството за чистота и здравина на MP. 

Също така включва тестване за физико-химичните стандарти (влага, FOM, съдържание на пепел, 

екстракти и др.): 

 Влажност 

 Наличие на външни материали 

 Пепелно съдържание 

 Екстракти 

 Остатъци от пестициди 

 Микроорганизми 

4.3 Полупроизводство на продукти с добавена стойност 

Прилагането на полупроизводствени процеси също води до МР продукти с добавена стойност. 

Техниките за полупреработка са прости и бързи за изпълнение и добавят към стойността на 

препаратите от медицински растения. Получените продукти/препарати се предлагат в най-



популярните видове формулировки: като прахообразно вещество, таблетки, капсули и 

екстракти. 

 

 

 

4.4 Проблеми и ограничения при управлението на MP 

 Липса на информация за дивата природна среда и тяхното географско разпределение и 

правилно използване; 

 Липса на информация в областта на проучването относно начините за подобряване на 

търговския обмен; 

 Вариации в местните наименования на едно и също растение или в една и съща страна е 

ограничение при предоставянето на полезна информация; 

 Правилното управление на суровия материал от МР по веригата от събирането до 

обработката изисква сътрудничество от изследователи и техници от различни организации 

и институции; 

 Недостигът на изследванията в разработването на техники за размножаване и регенериране 

на МР в техните естествени местообитания;. 

4.5 Ограничения в развитието на търговията с МР 

Култивирането на лечебни растения е изправено пред редица проблеми. Отчасти тези проблеми се 

дължат на типично малък мащаб на работа и ефективност. Въпреки това, биотехнологичните, 

административните, законодателните, социалните и т.н. фактори не трябва да бъдат подценявани. 

Някои ключови характеристики на търговията с MP, застрашени от тези проблеми, са свързани с: 

• Увеличаване на натиска върху природните ресурси на МР, които са в най-голямото търсене; 



• Непрекъснато увеличаващ се пазар на материалите от МР, които се използват в 

здравеопазването и медицинските продукти; 

• Разширяване на международната търговия с MP. 

• Подобряване на регулаторната основа; 

• Липса на подробна и точна информация. 

Основните проблеми включват следните области: 

1. Отглеждане и прибиране на реколтата: 

 Малки поземлени стопанства на производителите на MP (мнозинство); 

 Недостиг на труд в някои селски райони, особено тези на голяма надморска височина; 

 Дълги периоди време между отглеждане и събиране на медицинските растения.; 

 Бюрократични пречки при получаване на разрешения за отглеждане на ограничени / 

застрашени видове; 

 Трудности при отглеждането на МР (особено в зони с голяма надморска височина) поради 

липса на технологични и технически съоръжения; 

 Лошо качество и / или липса на посадъчен материал; 

 Ограничено познаване на свойствата на растенията; 

 Цените са твърде ниски, за да направят културата привлекателна. 

2. Обработка след прибиране на реколтата 

 Продължаващи и често изоставени проблеми с опаковането, съхранението, транспорта и 

качествения контрол, дори и в случаите на добре развити технологии; 

 Липса на връзка между изследователските дейности с лечебни растения и производители 

на МР с опит и нуждите от производство на МР. Последните обикновено не са включени в 

схемите за научноизследователска и развойна дейност; 

 Слаба връзка между изследователските институти и индустрията; 

 Лоши практики при прибиране на реколтата и третиране след прибиране на реколтата; 

 Липса на изследвания за развитието на сортове с висок добив, култивиране на диви видове, 

разработването на продукти и процеси; 

 Неефективни техники на обработка, водещи до ниски добиви и продукти с лошо качество; 

3. Контрол на качеството, маркетинга и търговията 

 Лоши процедури за контрол на качеството; 

 Трудности в маркетинга; 



 Липса на местни пазари за първично обработени продукти; 

 Липса на достъп до най-новата технологична и пазарна информация; 

 Липса на познания за техните способности за доставка; 

 Липса на информация и механизми за защита на ПИС. 

4.6 Бъдещи тенденции и области за подобряване на отглеждането на МР 

Изброените по-горе проблемни елементи на сложните процедури за култивиране и обработка на 

МР могат да бъдат преодолени чрез прилагане на мерки за смекчаване в няколко етапа и посоки. 

Бъдещите мерки за преодоляване на тези пречки могат да включват. 

 Създаване на критична маса от култивирани земи, за да се гарантира по-голяма 

последователна доставка на MP; 

 Намаляване на посредническите етапи, участващи в дистрибуторската и маркетинговата 

верига; 

 Увеличаване на посредническата роля на производителите и събирачите. 

 Внасяне на подобрения в обработката след събиране, създаване на добавена стойност, 

както и етапа на представяне на продукта; 

 Насърчаване на научноизследователските и развойни дейности за химическия състав и 

премахването на ефекта от лошите практики върху активните съставки на избраните видове; 

 Разработване на ефикасни стратегии и съответни планове за действие от страна на 

държавните органи за подпомагане на подобрените системи за култивация и контрол на 

качеството; 

 Предоставяне на висококачествени посадъчни материали и насърчаване на инвестициите в 

нови технологии; 

 Представяне на задълбочен глобален преглед на търсенето / предлагането на лечебни 

растения, на продуктите от MP, билкови лекарства с цел изясняване на пазарния статус, 

прогнозиране и предлагане на по-ефективни решения; 

 Насърчаване на устойчивото отглеждане на медицински растения и вкарване на пазарите в 

ранните етапи на веригата на добавената стойност чрез по-добро предлагане на 

производители на непреработени суровини; 

 Насърчаване на устойчивото търговско развитие и индустриалната обработка на 

предварително определени МП продукти, които биха били по-достъпни за доставчиците; 

 Добавяне на стойност чрез обработка; 

 Стимулиране на по-справедливото споделяне на ползите от разширения интерес към MP; 

 Подобряване на MP маркетинга. 

 



 

 

4.7 Ограничения за икономическото разширяване на MP  

 Необходимост от полеви проучвания за отглеждането на MP; 

 Недостатъчно познаване на експортните фирми и персонала относно ограниченията на 

стандартите. Това води до ниски цени на лечебни билки и лекарства; 

 Липса на технологии за управление на МР и доставки; 

 Липса на маркетингова информация относно международните организации, занимаващи се 

с лечебни растения, за улавяне на световния пазарен дял. 

4.8 Предложения 

 Разработване на стратегии за събиране, проучване и идентификация на MP, техните 

местообитания и полеви проучвания за тяхната регенерация; 

 Развитие на центрове за научноизследователска и развойна дейност на държавно ниво за 

MP; 

 Насърчаване на малките и средни предприятия да доставят на местните пазари лекарствени 

и ароматни стоки; 

 Въвеждане и отглеждане на не-местни (екзотични) лечебни растения при различните 

климатични и едафични условия на района. 

 Насърчаване и финансиране на изследователски програми за регенериране и управление 

на важни медицински растения. 

4.9 Екологични перспективи за опазване на лечебните растения 

Деградацията на земите и опазването на горите предизвикаха намаляване на наличността на 

лечебни растения. Известно е, че превръщането на естествените гори в земеделски площи е 

променило броя на лечебните растения и тяхното разпространение в дървесните насаждения. 

Недостатъчната информация за екологичната производителност, формите на растеж, историята на 



живота и консервацията на различните растителни видове усложнява събирането на лечебните 

растения от берачите. 

Всъщност, екологията на видовете може да помогне на даден вид да оцелее при прекомерна 

експлоатация. Такова събитие е описано за някои МР, живеещи в латентност през определени 

сезони, особено зимата, и които стават по-лесно достъпни през дъждовните сезони като лятото и 

пролетта.  

Друг важен екологичен фактор е трудността за събиране на растения, които са видимо налични. 

Съществува и друг фактор, който определя съществуването на лечебните растения - това са 

екологичните процеси, извършвани от хора, като например пожари на треви.  

Антропогенните фактори могат да отслабят естествените лечебни растения и трябва да бъдат 

защитени чрез съвместната дейност на всички заинтересовани страни, тъй като МР имат 

жизненоважно значение за обществото. 

 

 

 

4.10 Култивируеми практики в опазването на лечебните растения 

Използването на диви растения, включително лечебни растения, е свързано с културните 

особености на всички народи. Известно е, че дивите растения са основен източник на ядивни 

плодове, листни зеленчуци и традиционни билки. Те са особено важни за продоволствената 

сигурност и запазването на равновесието между хората.  



Дивите растения са много важни за оцеляването на човека, особено във времето на глад и имат 

различни функции: да се предотврати нуждата от парични разходи и да се осигури източник на 

доходи за бедните домакинства.  

Поради промени в използването на земята за търговски култури, растенията намаляват от 

естествената им среда. В допълнение, прекомерното събиране на реколтата за маркетингови цели 

и очистването на растителността за промишлено развитие правят традиционните практики, 

свързани с растенията, неуспешни. 

Съвременната култура и развитието на съвременната медицина също променят подхода и степента 

на местното познаване и използване на лечебните растения в обществата. Установено е, че местното 

познание намалява в Европа поради технологията и съвременната търговска храна. 

Правдоподобността на знанията на възрастните хора е доказана чрез документиране на 

идентификацията и използването на лечебни растения. Днес, те са загрижени, защото младите хора 

губят местните знания, които могат да бъдат използвани за лечение на болести. По този начин 

бързата социална промяна също може да засегне местните познания на MP и интереса към тяхното 

използване. 

С цел насърчаване на опазването, сигурността на поминъка, здравеопазването и местната култура, 

се препоръчва образователна документация на депутатите и техните функции. Родното познание 

винаги е било гледано надолу и е тайно. Например, ако някой имаше познания за специална билка, 

способна да излекува сериозна болест, дядото може да се появи в съня си, за да каже на човек, на 

когото трябва да му бъде дадена привилегирована информация за това как би трябвало да се 

използва бирата.За разлика от местните практикуващи лекари, учените се характеризират както със 

сътрудничеството, така и с конкуренцията. Те представят един на друг искове за внимателно 

проучване, като се повтарят експериментите, за да се проверят резултатите на другите. Това 

представлява система за осигуряване на качеството. Същото не може да се каже за родната 

практика. 
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