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Раздел 2 Събиране на лечебни/медицински растения  

 

 Съдържание 

Раздел 2 разглежда как параметрите на прибиране на реколтата могат да променят качеството и 

количеството на крайния продукт и кои от тях трябва да бъдат взети предвид  по отношение на 

характеристиките на суровия и крайния продукт. Представени са също така и примери за да се 

разбере по-добре обхвата на тези параметри.  

 Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Да посочва основните фактори, които трябва да се вземат под внимание при прибирането 

на реколтата. 

2. Да разбира кой параметър при прибиране на реколтата може да бъде отговорен за 

ниското качество на крайния продукт.   

3. Да избира желаните параметри за конкретното растение и крайния продукт.  

 Общи и трансферни умения: 

1. Да планира изследователска задача. 

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

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

4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения.  

5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

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

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

 

2. Събиране на лечебни/медицински растения  

 Събирането на лекарствени и ароматни растения е началната фаза от първичната обработка на 

растителния продукт и го прави готов за използване в различни начинания. Събирането на 

реколтата трябва да бъде завършено, така че качеството и здравословния ефект на продукта да се 

поддържат. Идеалните състояния на прибиране на реколтата са от съществено значение за 

получаване на суровина с високо качество и повишава ефективността на преработката. 

Съществуват различни елементи, които могат да повлияят на условията на прибиране на 

реколтата, от климата и съоръженията до видовете или част от специфичните за растението 

параметри. Внимателното отчитане на идеалните условия за прибиране на реколтата е основна 

стъпка за висококачествена реколта 

Проблемите с качеството на крайните продукти могат да се дължат на: използване на неправилен 

растителен вид, отсъствие на специфичност на органите, прибиране на реколтата при не-

оптимална фаза на развитие, неоптимизирани параметри на култивиране, например състав на 
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почвите, количеството светлина, вода, температура и хранителни вещества, замърсяване с 

микробни и химични агенти, недобро сушене и капацитет, неефективна процедура за извличане и 

дългосрочно съхранение на крайния продукт. Проблемите с качеството на крайните продукти 

допълнително се усложняват от факта, че в много случаи заявената здравословна активност на 

фитохимичните съставки на растителния продукт често не са известни или не са добре проучени. 

Затова за да се подготвят ефективно възпроизводими фитохимични продукти реализиацията на 

по-голямата част от горе описаните операции трябда да се осъществява чрез специфични 

протоколи. 
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