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Раздел 3 Основни упътвания, наръчник 

 Съдържание 

Раздел 3 подробно разглежда различните параметри по отношение на събирането на реколтата и 

ги разделя на три основни групи: кога, къде, как. Разглеждат се много параметри, от 

метеорологичните условия до съоръженията за съхранение и въздействието на тези върху 

крайния продукт 

Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Да посочва основните фактори в процеса на прибиране на реколтата могат да повлияян на 

крайния продукт.  

2. Да планира различните етапи от производството съблюдавайки характеристиките на 

специцифичните растения и крайния продукт.  

3. Да разпознава различните етапи от прибирането на реколтата и да променя параметрите 

им в съответствие със спецификата на изходната суровина и на 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. 

 

3. Основни упътвания  

Кога да се събира реколтата 

 Репродуктивните цикли са различни в зависимост от спецификата на растителните видове, 

представляващи интерес и грубия начин на колекциониране.  Например при мента или ехинацея 

може да са три години, а за мащерка, риган и мелиса от 4 до 5 години, за лавандула и розмарин 

от 8 до 9 години. Периодът на събиране на реколтата започва през май и може да продължи до 

октомври. Някои видове се събират 3 или 4 пъти в сезон, докато други могат да се събират само 

веднъж или два пъти. Времето за събиране на реколтата зависи от частта от растението, което ще 

използваме (листа, семена, цветове, корени и т.н.) и трябва да помним, че това е ключов фактор 

за получаване на качеството и богатството на активните съставки, които търсим. Още по-точно, 

цъфтящите върхове се събират точно в началото на цъфтежа, листата обикновено преди цъфтежа 

и се предписва това да се прави в ранните часове на деня, плодовете се събират, когато са зрели, 

корените в периода на прибиране на реколтата или зимата или когато растението е дало 
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плодовете си (за да има семената), кората се взема от млади издънки и тревите се събрат, когато 

започва цъфтежа. 

Обикновено производството започва след една година, но в случай, че засадим през есента, 

много видове са готови за първа реколта през следващото лято. В зависимост от условията 

събираме веднъж, два пъти или три пъти всяка година. Мащерката, например, ако е напоявана, 

може да се събира три пъти всяка година; риганът веднъж, мелисата, подобна на ментата, може 

да се събира три или дори четири пъти, повърхностните части на ехинациеята три пъти, естрагон 

два пъти, Salvia officinalis три пъти, Hypericum perforatum два пъти, ако са напоявани, лавандулата 

веднъж. Ритъмът на прибиране на реколтата трябва да спазва ритъма на производство или 

трансформация. По този начин капацитетът за прибиране на реколтата на използваната машина 

(хектари на ден) следва точно да съответства на капацитета на оборудването, използвано за 

преобразуване (тонове пресни растения на ден), както и работната мощност на наличните 

работници и периодите за събиране на въпросните видове. 

Лечебните растителни материали трябва да се събират през подходящия сезон или период от 

време, за да се гарантира най-високо качество както на изходните, така и на крайните продукти 

(Таблица 1). Трябва да се има предвид, че количествената концентрация на биологично активните 

вещества се различава от фазата на развитие и подобряване на растенията. Най-доброто време за 

събиране (пиковия сезон на качеството или времето на деня) трябва да бъде решено с качеството 

и количеството на биологично активните вещества, вместо с общия растителен добив на целевите 

части от лечебните растения. Събирането не трябва да се извършва при мокри условия (роса или 

дъжд) или в условия на висока влажност. В която и да е точка, която може да се направи, 

събирането на реколтата трябва да се извършва при условия на суха, ниска влажност. В случай, че 

събирането се случва на влажни условия, растителният материал трябва бързо да се транспортира 

до съоръжение за сушене на закрито, за да се ускори сушенето, за да се предотвратят възможни 

вредни въздействия поради увеличените нива на влага, които увеличават микробната 

ферментация и маната. 

 

Сезон на прибиране на 

реколтата 

Добив % 

Свежа маса Суха маса 

Лято 0.25 0.43 

Есен 0.16 0.48 

Зима 0.20 0.44 

Пролет 0.21 0.29 

Таблица 1. Добив на етерично масло от Cymbopogon citratus от прясно събрани и изсушени 

листа, събрани в различни сезони (Maringá, 2012) 
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Какво да се събира  

След като растенията се развиват, първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че 

това е правилния растителен вид. Фитохимичните съставки не са равномерно разпръснати в 

растението; желаните фитохимикали могат да бъдат намерени в различни части на растението, 

например, пъпки, кори, листа, трева, семена, корени и т.н. съответно за различни видове. 

Предварителното познаване на конкретната част или части от растението, където желаните 

фитохимикали се откриват във високи концентрации е важно за избора на подходяща техника и 

оборудване за максимално увеличаване на качеството и количеството на продук. 

Освен това фазите на растеж и развитие на растението влияят върху концентрацията на 

биологично активни вещества. За да се гарантира идеално количество биологично активни 

вещества в лекарствения растителен продукт, събирането на реколтата трябва да се извършва на 

подходящ етап на разработване. За тези видове, за които не е известна правилната фаза на 

събиране, администраторите по събирането могат да търсят указание от отговорното лице на 

завършващите продукта производители. Времето за събиране на реколтата според фенологичната 

фаза на растителните видове, заедно с датите и месеците за всяко лечебно растение, трябва да 

бъде документирано и архивирано. 

Събирането на здравни растения е изключително важно, само здрави индивиди от желаните 

растителни видове трябва да бъдат събрани. Растенията, които са заразени с насекоми, 

вредители, гъбички, бактерии или вируси, трябва да се избягват (освен ако лечебната стойност на 

вида идва от такава връзка, като в случая на гнезда за насекоми, агарово дърво и определени 

части, развити в резултат на действието на патогени) тъй като такъв заразен растителен продукт 

може да дегенерира цялата партида. Освен това, по време на събирането, трябва да се внимава 

да не се смесват никакви токсични растения или плевели със събраната реколта. Също така 

повредените и загинали части на растенията трябва да бъдат бързо отстранени и унищожени.  

Друг параметър за разглеждане е как да се ограничи повредата на изходните растения, докато се 

събират предпочитаните части от растенията, например листа, плодове, цветя, семена и др., 

Трябва да се вземат мерки за ограничаване на щетите върху растението, от което се събират тези 

части. Не трябва да се прави опит за нарязване на клоните за да се улесни събирането на лагерите 

(плодове, листа, цветя и др.) 

 

Как да се събира 

Трябва да се вземат предпазни мерки за да се избегне нежеланото смесване на чужди вещества с 

продукта от  лечебни растения. Има голяма вероятност почвени бучки, органични вещества като 

листа, стъбла или части от дървесина да бъдат неволно смесени с медицинския растителен 

продукт в даден момент от събирането на реколтата и нейното управление след прибиране. 

Събирачите трябва да бъдат бдителни за да се предпазят от такова смесване. Необходимо е освен 

това да се избягва кръстосана инфекция с друг медицински растителен продукт, който се събира 

или обработва едновременно. Ако се събират повече от една част от медицинските растения, 
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различните растителни видове или растителни материали трябва да се натрупват поотделно и да 

се транспортират в отделни контейнери. 

Контактът с почвата трябва да бъде предотвратен или количеството да бъде възможно 

минимално с цел да се ограничи микробното натоварване на събраните лекарствени растителни 

материали. Уредите за рязане на растенията трябва да се коригират така, че да може при 

събирането на растенията количеството на почвените частици да се сведе до минимум. Когато е 

необходимо могат да се използват големи кърпи, за предпочитане произведени от лек муселин, 

като разделител между събраните растения и почвата. Ако се използват подземните части (като 

корени), всяка полепнала почва трябва да бъде елиминирана от лечебните растителни материали 

възможно най-бързо, тъй като те могат да бъдат събрани. Събраните сурови медицински 

растителни материали трябва да се транспортират незабавно в сухи и чисти условия. Те могат да 

се намират в чисти кошници, сухи чували, ремаркета, бункери или други правилно газирани 

контейнери и да бъдат транспортирани до съоръженията за преработка. 

Оборудването, използвано за изкопаване, рязане, сортиране, пилинг и всяка друга дейност, 

трябва да бъде подходящо за целта и трябва да се съхранява в незамърсени, сухи складове или в 

зона свободна от птици, гризачи, насекоми и други вредители и без достъп до селскостопански 

животни или домашни любимци. Системата трябва да бъде произведена от нетоксични вещества 

и да се поддържа при правилни условия. От решаващо значение е да се гарантира, че елементите 

от оборудването, които са в пряк контакт с продукта да са чисти и свободни от всеки потенциален 

замърсител като боя, смазочно масло и така нататък. Оборудването, което се използва за рязане, 

разливане или пилинг трябва да се почистват внимателно след употреба да се избегне кръстосано 

замърсяване с последните остатъци.  

Всички складове използвани при прибиране на реколтата трябва да се поддържат чисти и без 

замърсяване, което би могло да бъде причинено от предходно събирани лечебни растения и 

чужди вещества. Ако се използват пластмасови контейнери трябва да се отдели специално 

внимание на всяка възможност за задържане на влажност, което би довело до увеличаване на 

маната. Когато контейнерите не се използват те трябва да се съхраняват на сухо място в зона, 

която е защитена от насекоми, гризачи, птици и други вредители, да бъде недостъпна за 

селскостопански животни и домашни живот. 

Освен това, трябва да се предотвратят механични повреди или уплътняване на суровите лечебни 

растителни материали, които могат да бъдат причинени от препълването или подреждането на 

чували или торбички. Това може да  доведе до компостиране на растителния материал или  до 

понижаване на качеството. Разградените лечебни растителни материали трябва своевременно да 

се диагностицират и да се изхвърлят. Това може да се осъществи в момента на прибиране на 

реколтата, при инспекции на продукцията и при обработката на реколтата след прибиране за да 

се избегне микробно замърсяване и загуба на качеството на продукта. Накрая, реколтата трябва 

да бъде защитена от вредители, мишки / гризачи, селскостопански животни и домашни животни, 

като мерките за борба с вредителите трябва да бъдат документирани, а времето между 

прибирането и обработката на растението трябва да бъде много кратко, с цел да се избегне 

продуктът да бъде повреден по отношение на качеството и да увеличи микробиологичното му 

съдържание. 
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Превозните средства, използвани за транспорт на насипни растителни материали от мястото на 

производство до склада за преработка трябва да се почистят между отделнита товари. Обемните 

транспортни средства като кораби или вагони трябва да бъдат снабдени с вентилация за 

намаляване на влажността на свежите растителни материали, както и за предотвратяване на 

кондензацията. 

 

Литература 

1. UNIDO and FAO (2005). Herb, spices and essential oils. Post-harvest operations in developing 

countries. 

2. National Medicinal Plant Board. Department of AYUSH, Ministry of Health and Family Wellfare, 

Government of India (2009). Guidelines On Good Field Collection Practices For Indian Medicinal 

Plants. 

3.  WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants. 

 

  

 

 

 

 


