
 

 

 

 

 

 

IO3 - Обучителен материал за бизнес с растения 
 

Модул No. 1 

“Органично култивиране на медицински растения” 

 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

 

 



5. Обучителна единица 5 Предимства и социално въздействие на 

биологичното отглеждане на МР - истории на успеха 

 Резюме 

В учебна единица 5 се обсъждат ползите и социалното въздействие от органичното отглеждане на 

МР с примери за успешно култивиране на лечебни растения. Представени са характерните черти на 

биологично отглеждане на лечебни растения и техните икономически и социални предимства, както 

и възможностите за биологично отглеждане MP. Успешната история за отглеждането на Aloe vera е 

дадена като пример за положителна социална и икономическа полза.  

• Очаквани резултати от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

1.Знания, разбиране и професионални умения: 

1.1. Да посочва ползите и социалното въздействие на органичното култивиране на МР. 

1.2. Да разкрива възможностите за органично отглеждане на МР 

1.3. Да изброява ползите и социалните ефекти на органично отглеждане на МР 

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. 

  



5.1 Въведение 

Билковите лекарства са широко разпространени и тяхната употреба значително се увеличава. 

Въпреки това, събирането им от диви растителни популации, които са основен източник на 

суровини, може да доведе до загуба на генетично разнообразие и унищожаване на 

местообитанията. Домашното отглеждане е жизненоважна алтернатива и дава възможност да се 

преодолеят проблемите, присъщи на билковите екстракти: лошо идентифициране, генетична и 

фенотипна вариабилност, променливост и нестабилност на екстракта, токсични компоненти и 

замърсители. Контролът върху условията на околната среда може да помогне за преодоляване на 

трудностите при отглеждане и може да бъде инструмент за промяна на фенотипните вариации в 

биоактивните съединения и токсините. Конвенционалните методи за размножаване на растения 

могат да подобрят както агрономичните, така и медицинските свойства, а селекцията с помощта на 

молекулярни маркери ще се използва все по-често. Наблюдава се значителен напредък в 

използването на техники за тъканни култури и генетична трансформация, за да се променят 

пътищата за биосинтезата на метаболитите на определени лечебни растения. Препятствията за 

превръщането на MP в успешна търговска култура включва трудността да се предскаже кои 

екстракти ще останат продаваеми и са вероятна пазарна преференция като екстракти от естествен 

произход. 

5.2 Предимствата на органичното отглеждане на лечебни растения 

Предимствата на органичното отглеждане могат да бъдат обобщени, както следва: 

•    То осигурява високото качество и чистотата на лечебните растения. Суровите лекарства се 

разпознават въз основа на тяхното химическо съдържание и чистота. Събраните сурови 

лекарства от култивираните МР дават по-добър добив и терапевтично качество. Това обаче 

изисква известни умения и професионален опит. Такава практика може да доведе до 

събирането на лекарства с по-високо терапевтично качество и добив. Например, това са 

събирането на латекс от капсулки със семена на мак, смоли от борови видове, опазването 

на зеления цвят на листата на сена и минимизиране на влошаването на сърдечните 

гликозиди в прясно събрани листа на напръстник. 

• Ако в процеса на култивиране всички процедури се поддържат постоянно, едно лекарство с 

най-голяма чистота може да бъде постигнато подобно на джинджифил, куркума и женско 

биле. 

• При отглеждането на коренища са необходими подходящо напояване и торове. Системното 

култивиране може да доведе до култури с по-висока чистота. 

• Култивирането осигурява редовно снабдяване със сурови лекарства и свежда до минимум 

проблема, сързан с недостига на суровини, чрез подходящо планиране на култивация. 

•  Значителните постижения при отглеждането на МР е до голяма степен резултат от 

индустриализация. Например, отглеждането на кафе и какао е довело до възхода на няколко 

вида индустрии. Важно следствие е, че култивирането на MP позволява прилагането на 

съвременни технологични аспекти като мутация, полиплоидия и хибридизация. 



       Основните недостатъци на органичното отглеждане включват високата цена на лекарствата 

в сравнение с дивите сортове и загубата поради екологични смущения като бури, 

земетресения, наводнения, суши и т.н. 

5.3 Възможности за биологично отглеждане на лечебни растения  

- Има различни перспективи за култивиране на МР от биологични, медицински, 

икономически и други гледни точки. Най-обещаващите сред тях са фокусирани върху: 

- Широкото използване на алтернативна медицина. Съвременната медицина е интегративна 

- съчетава конвенционални и алтернативни лечения, за които има доказателства за 

безопасност и ефективност. 

- Предпочитание за естествени продукти и химикали от билки. Във фармацевтичната 

промишленост, където активните медицински вещества не могат да бъдат синтезирани 

икономично, продуктът трябва да бъде получен от отглеждането на растения. Планираното 

опазване и мащабното отглеждане на почитаните медицински растения са от голям интерес. 

Променливостта на биологичните действия могат да се отдадат на огромното количество и 

широкото разнообразие на вторични метаболити в растителните организми, принадлежащи 

към няколко химически класа като алкалоиди, кумарини, флавоноиди, танини, терпеноиди, 

ксантони и др. 

- Намаляването на горите, припасите от естествени местообитания и застрашаване на 

биологичното разнообразие. Повечето медицински растения, дори и днес, се събират от 

дивaтa природа. Продължителната търговска експлоатация на тези растения е причинила 

избледняване на популацията на много видове в тяхното естествено местообитание. 

Съществува известна липса на припаси на сурови растителни материали, необходими за 

фармацевтичната промишленост и за традиционните практикуващи. По този начин 

отглеждането на тези растения трябва незабавно да осигури тяхната достъпност както за 

индустрията, така и за лицата, занимаващи се с традиционна медицина. 

- Наличие на пазари (глобални/национални). Изискванията на пазара за МР са стабилни 

според икономическата статистика и прогнозите (Евростат). Очевидно, отглеждането на 

лечебни растения може да бъде насърчавано само ако има непрекъснато пазарно търсене 

на суровините. От друга страна е също толкова важно да се подготви генетично стабилен 

посадъчен материал, за да се осигури неговата еднородност и желано качество. 

- Наличие на сортове с висок добив. Преди да започне регулирано отглеждане на МР, трябва 

да бъдат избрани сортове с високи добиви. Бивайки използвани, дивите растения се 

нуждаят от внимателно усъвършенстване. Сортовете, които дават високa продукция, също 

трябва да се приготвят чрез селективно размножаване или клонирано 

микроразпространение. 

- Наличие на агротехнологии. Регулираното култивиране призова за специфични културни 

практики и агрономически изисквания. Те включват специфични растителни щамове, както 

и условия зависещи от почвата, водите и климатичните условия. Като се вземат предвид 

изискванията на избраните растения, трябва да се подготви специален агро-технологичен 

пакет, за да се съчетаят съществуващите инфраструктурни съоръжения. Трябва да се 



извършат необходимите изследвания и разработки, за да се определят добрите земеделски 

практики (GAP). 

-    Наличие на технологии за обработка. Култивирането и преработката вървят ръка за ръка. 

Трябва да се създадат технологии за интелигентно преработване и дребномащабни 

преработвателни единици, за да се гарантира продажбата на суровината (продукта за 

култивация) и доставката на преработените стоки. 

-   Печеливши доходи на устойчива основа. Разрешаването на използването на затворена скала 

от МР от диви източници трябва да стои на точен график по отношение на видовете 

растителни ресурси, изобилието, осъществимостта на събирането на реколтата и 

запазването на екосистемите. 

5.4 Характерни особености на съвременното култивиране 

Когато се започне процес на култивиране МР с цел производство, е важно да се вземат предвид 

няколко параметъра: производствената цел, избора на подходящо семе, добив и качество. 

Подходите за управление, особено напояването, торенето и борбата с плевелите, вредителите и 

болестите също са много важни. Фактически, производителите на МР са задължени да прилагат 

специализирани процедури за подбор, събиране на реколтата, както и обработка и 

комерсиализация. Всички тези процедури и графици трябва да бъдат свързани с изискванията на 

индустрията. 

Качество на продукта 

Видът селскостопански практики (конвенционално или биологично земеделие) оказва влияние 

върху качеството на продукта. Например, производството на органично земеделие се 

характеризира с препятстване или изключване на прилагането на синтетични съставки като 

изкуствени торове, пестициди, ускорители на растежа и фуражни добавки. Органичното отглеждане 

изисква повече ръчна и механична работна сила, която обикновено води до по-висока цена на 

крайния продукт. 

Селекция на видовете 

Изборът на видовете силно влияе върху бъдещия успех на употребата на MP. Поради тази причина 

е важно да се вземат предвид не само климатичните и почвените условия, но и оборудването, 

работната сила и съоръженията, като инструмент за постигане на максимален добив и ефективност. 

Изисквания на пазара 

Индустриалното култивиране определя типовете видове, които са приети, тъй като производството 

на МР е свързано с фармацията, билковата промишленост, козметиката и парфюмерията, както и с 

хранителната промишленост. 

След приемане на всички необходими данни и подбор на подходящи видове, трябва да се 

получи растителен материал за извършване на култивиране с технически и специфични 

селскостопански машини, а след това трябва да се извърши обработка на събрания материал. 

 



5.5 Насоки за събиране и обработка на медицински растения 

Основни упътвания 

• Съберайте само зрели части. 

• Не събирайте билките от крайпътни места, морски крайбрежия, мравуняци, места 

близки до канализация и др. 

• Започнете процеса на сушене непосредствено след събирането. 

• Осигурете пълно сушене преди опаковане и съхранение. 

• Сухи ароматни билки, деликатни плодове и т.н. - на сянка. 

• Съхранявайте билките в правилно изградени магазини, за да сведете до минимум 

загубите при съхранение. 

Упътвания за събиране на различни части от МР 

I. Подземни части и цели растения: 

• Съберете всички растения след изхвърляне на семена. 

• Съберете подземните части, когато растението-майка е напълно зряло. 

• Изсушете месестите части преди опаковане и съхранение. Нарежете големи части 

на по-малки парчета. 

II. Кора и стебло 

• Не събирайте от незрели растения. 

• Съберайте от клоните вместо от основния ствол. 

• Отстранете кората надлъжно и не по цялата обиколка на ствола/ клона. 

• Нарежете на малки парчета, за да улесните пълно изсушаване. 

• Съберете само зрели клони или стъбла. 

III. Листа, цветoве, плодове, семена и флорални части и др. : 

• Съберайте само зрели части. 

• Не събирайте от болни растения. 

• Не събирайте части, по които има насекоми, плесени и др. 

• Сухи цветя и цветни части - на сянка. Месестите цветя могат да бъдат изсушени на 

слънце. 

• Изгнилите и болни плодове трябва да се отделят от останалата част от запаса. 

IV. Гуми, масла, смоли, шикалки и др .: 



• Направете вертикални разрези само на някои части от дървото. Не събирайте 

смолите от дървото непрекъснато. Съберете смолата в правилния сезон. 

Общи изисквания за съхранение на сурови лекарства 

1. Удобно и добре проектирано помещение - сухо и без влага.; 

2. Защита от гризачи, насекоми, птици и др.; 

3. Специално пространство за различни видове сурови лекарства, напр. хигроскопични, летливи 

материали и др .; 

4. Специално пространство, което да позволява свободната работа на хора и оборудването; 

5. Независимо разделение за "одобрени", "отхвърлени" и "неизпитани" сурови лекарства; 

6. Необработените сурови лекарства да бъдат физически разделени, така че да не се смесват.; 

7. Етикиране на необработените сурови лекарства, както следва: 

8. Опазване на оригиналните проби като "референтни стандарти" за всяко лекарство в магазините; 

9. Използвайте необработените лекасртва на принципа FIFO (first in – first out); 

10. Поставяйте опакованите сурови лекарства на дървени или пластмасови палети; съхранявайте 

едно лекарство в една палета; 

11. Използвайте подходящ опаковъчен материал за съхраняването на лекарствата. 

 

5.6 История на успешното култивиране на Aloevera 

Култивация Aloevera (Aloe barbadensis) е популярно лечебно растение. 

Принадлежи към семейство Liliaceae. Това е многогодишно растение. 

Листата му са дълги и дебели, сочни, кръгово филотаксично 

подредени. Двете страни на листата имат трънлива структура с 

бодлив връх. Вътрешната субстанция на листата е желеобразна, с 

лоша миризма и горчив вкус. 

Цъфти от октомври до януари, а дългото съцветие има голям брой 

малки розови цветя около себе си. Плодовете се развиват през 

февруари до април. 

Обикновено се размножава вегетативно - разпространението е лесно 

и удобно. 

Световната търговия на Aloevera възлиза на около 80 милиона щатски 

долара в момента и е вероятно да се увеличи с 35-40 процента в 

рамките на 5 години. САЩ доминират на пазара (65%), другите страни 

имат дял от няколко процента, който може да бъде увеличен от 

търговското отглеждане. 



 

 

 

Почва и климат Aloevera расте в горещи, влажни и много дъждовни условия. Тя се 

отглежда във всички видове почви, но най-подходяща е почва, богата 

на органична материя. Тя расте добре на ярка слънчева светлина. 

Тъмните условия водят до заразяване с болести. Растението е силно 

чувствително към намаляване количеството на водата. Валежите, 

вариращи от 1000 до 1200 мм, са идеални за култивацията на 

Aloevera. 

Подготовка на семена и 

засаждане 

Разсадът обикновено се получава от корените на растенията. Самият 

израстък може да се използва и като разсад. Дъждовният сезон е 

идеален за насаждения. 

 

 

 



Обработка на земята Двукратна, трикратна оран е нужна, за да се освободи почвата от 

плевели и да стане ронлива. След това следва нивелиране на терена. 

По наклона се правят дренажи с дължина 45-40 см. 

Прилагане на 

растителни хранителни 

вещества 

Преди последната оран се добавят 35 kg N, 70 kg P2O5, и 70 kg K2O/ha. 

През септември – октомври могат да се добавят около 35-40 kg N като 

последно наторяване. Ако почвата е богата на органичен материал 

дозата на N може да бъде редуцирана. 

Напояване и прекултура След 40 дена трябва да се направят плевене и окопаване на 

растенията. Окопаването на растенията, също може да се извърши 

след поставянето на последния слой тор. Aloevera е по-толерантна 

към сушата, но е много чувствителна към задържането на водата в 

почвата. Ето защо правилното дрениране е по-важно от напояването. 

Напояване по време на сушата е необходимо. 

Защита на растението 

 

Aloevera се заразява от различни насекоми и вредители. Специални 

грижи са необходими за контрола им, тъй като сокът от от листата на 

растението се приема директно като лекарство. Чистото култивиране, 

интеркултурната работа, редовното напояване, приложението на 

адекватна органична оборска тор, третирането на смукалцето преди 

засаждане и отглеждането на алоевера при слънчеви условия 

спомагат за здравословния растеж на културата. Използването на 

органични материали за растителна защита като суров чеснов сок, 

ниймово масло (10 000 ppm) 2-3 ml / lit, екстракт от тютюн 20 ml / lit 

дава добър резултат. 

Добив В горещ климат, събирането на листата започва след 7-8 месеца от 

засаждането. Остър нож се използва за прибиране на реколтата. 

Трябва да се положат усилия за намаляване на загубата на сок от 

изрязаните части. Ако прибирането се извършва веднъж годишно, 

октомври - ноември е най-добрият период. Втората година дава 

максимален добив и за около 4-5 години може да се събере добро 

количество. След прибиране на листата те се сушат на сянка и след 

това на слънце преди да се съхранят. Цветята се събират през 

декември - януари и се запазват след подходящо изсушаване. 

Ежегодно се получават 100-115 квинталa сурови листа и 350-400 кг 

цветя /ha. 

 



 

 

Лечебно качество Сокът от листа и цветовете се използват като лекарство, но 

лекарствата се приготвят от листата. Приемането на сока от листа 

подобрява глада и помага при храносмилането. Когато сокът се смеси 

със захар, той лекува кашлица и студ. Също така лекува нервна 

слабост, астма, жълтеница и т.н. Листната плът (около 7-8 грама), 

смесена с мед, приемана сутрин и вечер лекува запек. Тя съдържа 

различни органични съединения с терапевтична стойност. Освен това 

те съдържат 12 вида витамини, 20 вида аминокиселини, 20 вида 

минерали, 200 различни вида полизахариди и различни видове 

гликопротеини, които се използват за човешкото здраве. 

 

 

 

Икономика Разходите, които ще бъдат направени за отглеждането на алоевера, 

обикновено възлизат на сума, която след инвестиране в отглеждането 

осигурява добра чиста печалба. В допълнение към паричните ползи, 



социалната полза е много голяма. По-доброто управление може да 

доведе до по-високи доходи и чиста печалба. 

 

 

 

Историята на успеха на 

фермери, отгледали 

Aloevera  

Трима човека със семейна ферма, голяма около 3 хектара.  

За да отговорят на нуждите на културите, те са използвали органична 

животинска тор, получена от действието на земни червеи и т.н., 

подготвени от тях. 

Убедени в рентабилността на отглеждането на Aloevera, те решават да 

отглеждат тази култура. След една година на отглеждане, те получат 

добра печалба. Продуктът се закупува от местния университет, който 

предоставя технологични съвети за отглеждането на лечебни 

растения и тяхната агропреработка. Тъй като продуктите са закупени 

от университета, почти нямат проблем с маркетинга. Те планират в 

бъдеще да започнат собственa секция за агро-преработка. 

Усвоеният метод на култивиране: 

1. Подготовка на земята. 

2. Прилагане на около 8 тона тор, получена от действието на земни 

червеи /ha по време на последната оран. 

3. Не са прилагани нито обикновена тор, нито химикали. 



4. Прилагането на ½ kg тор, получена от действието на земни червеи 

е направено след прорастването на смукалцето. Прилагането на тор 

отново се повтаря. 

5. Последвано е ръчно плевене. 

6. Изградено е правилно дренажно съоръжение. 

7. Напояванията са осигурени, когато е необходимо. 

8. Брой на растенията / hа - 2625. 

9. Прибирането на реколтата е започнало след 8 месеца засаждане. 

10. През първата година са направени 3 прореза. 

11. Добивът / hа е бил 39,4 тона листа. 

12. От 2-рата година 5 прореза са очаквани. 

13. След три години са очаквани 13 резници 

14. За три години са прогнозирани 170,62 тона добив на хектар. 

5.7 Перспективите 

Лечебните растения и техните разнообразни продукти могат да се разглеждат като важни суровини 

за устойчиво икономическо развитие на страната. Също така има нужда от организиран маркетинг 

и търговия с лечебни растения и техните разнообразни продукти. За да отговори на вътрешните и 

международните изисквания, е наложително да се произвеждат качествени суровини в значителни 

количества. Това може да бъде постигнато само с цел насърчаване на култивирането и 

отглеждането на лечебни растения, които имат вътрешно търсене в големи количества и имат 

потенциал за внос и износ. 

Фармацевтичната индустрия включва растителни лекарства за различни видове заболявания и 

сега се насочва към световно ниво поради уникалния си подход без странични ефекти. Много 

страни се интересуват от билкови лекарства и се очаква те да имат обещаващо бъдеще. 

Могат да бъдат постигнати две цели: 

i) Използване на земя за допълнителна печалба; 

ii) Опазване на важните растителни видове, които сега са пренебрегвани и изчезнали поради 

обезлесяването. На бъдещото поколение може да му бъде помогнато от този вид действия. Някои 

видове са на ръба на изчезването поради тежката експлоатация на фармацевтичните индустрии. 

Обезлесяването доведе до загуба на важното съкровище на уникални лечебни растения. Сега се 

нуждае от култивиране с цел получаване на безвредни лекарства. 
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