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Раздел 5. Съхранение и пакетиране 

 Съдържание  

Раздел 5 разглежда условията за съхранение и пакетиране на суровините и крайния продукт и 

въздействието, което те оказват върху качеството и количеството на крайния продукт. Той също 

така обяснява правилния метод за екитетиране на крайния продукт. 

 Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Да посочва основните фактори, които трябва да се вземат предвид при съхранение и 

опаковане   

2. Да избира подходящия метод за съхранение и опаковане за конкретен краен 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. 

 

 

5. Съхранение и пакетиране 

Обработените растителни материали трябва да бъдат опаковани бързо, за да не се допусне 

влошаване на продукта и да се защити продуктът от вредители и други източници на инфекция. 

Трябва да се предприемат непрекъснати мерки за контрол на качеството по време на процеса, за 

да се премахнат нестандартните материали, замърсителите и чуждите вещества преди и в 

последния етап на опаковането. Преработените растителни материали трябва да бъдат опаковани 

в чисти, сухи кутии, чували, торбички или различни опаковъчни контейнери съобразно 

стандартните оперативни подходи и националните и / или регионалните разпоредби на 

производителя и на страните-крайни потребители. Материалите, използвани за опаковане, трябва 

да бъдат не замърсяващи, чисти, сухи и при ненарушени обстоятелства и да отговарят на 

изискванията за качество на съответните растителни вещества. Нестабилните растителни вещества 

трябва да бъдат опаковани в твърди опаковъчни контейнери. Повторно използваемите 

опаковъчни материали като платнени чували и мрежести торбички трябва да се дезинфекцират и 

да се изсушат напълно преди повторното им използване, за да се избегне заразяването с 

предишното съдържание. 
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Съхранение 

При съхранението на билковите растения трябва да се обърне внимание на следните точки: 

1. Съхранение на сурови суровини. 

2. Свойства на съхраняващите материали, при които се съхранява растителният материал. 

3. Правилно етикетиране. 

Правилното съхранение на суровите билки след събирането от полето трябва първо да бъде 

удостоверено. Персоналът трябва да има достатъчно обучение в подходящи области като 

фармацевтична технология, таксономична ботаника, фитохимия, фармакогностика, хигиена, 

микробиология. Веднага след пристигането на билковия материал в съоръжението за преработка, 

той трябва да бъде незабавно разтоварен и разопакован, като се вземат мерки за избягване на 

контакт с почвата. Не трябва да се излага директно на слънцето. Трябва да бъде защитен от дъжд 

и микробиологична инфекция.  

Непреработената част от лечебните растения като стъбла, кора, корени, листа, може да бъде 

замърсена с пръст, поради което частиците прах трябва да бъдат отстранени чрез въздушен 

вентилатор под високо налягане, след като веднъж преминават през чиста вода и ако е 

необходимо два пъти. Измиването на сухия билков материал с вода като цяло не е приемливо. 

Когато е необходимо да се почистят, трябва да се използва въздушен душ. 

Непреработеното лекарство, ако съдържа летливо масло, трябва да се държи в навес или заслон. 

Преминаването през въздушен вентилатор под високо налягане трябва да се избягва, тъй като 

може да доведе до намаляване на процентното съдържание на летливо масло. Методът за 

изсушаване на билката зависи от активната съставка, например вида на етеричното масло и вида 

на събраната растителната част, например корени, листа и цветове. Възможно е изсушаване при 

директно излагане на слънчева светлина, но без контакт с почвата. Стерилизирането на суровото 

лекарство е възможно чрез третирането му с етиленов оксид за отстраняване на микробите. 

Суровата билка трябва да бъде придружена със следната информация: 

1. Ботаническото наименование на растението, използвано в съответствие с биномичната 

система (род, вид, достоверност и официално признаване), може да бъде подходящо да се 

добави названието на народа и терапевтичната употреба в страната или региона, откъдето 

произхожда растението.  

2. Подробности за източника на растението, напр. регион, откъдето се събира, дали се отглежда 

или събира от дивата природа, метод на култивиране, дати и състояние на събиране, 

процедури за събиране, използване на пестициди, ако има такава какъв вид пестициди. 

3.  Коя част на растенията се използва за сушен растителен материал, трябва да се уточни вида 

на системата за сушене. 

За всяка от преработените и почистени билки трябва да се дадат следните данни: име на билката, 

дата на пристигане, име на доставчика, място на събиране и време, номер на партидата, запазена 
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част (корен, стъбло, кори, листа, цветя, коренища и т.н.), статус на инспекцията и дата на изтичане 

на срока на годност.  

 

Тестване на суровия билков материал 

Съхраняването и запазването са от съществено значение за бъдещата употреба на билките. 

Оценката на качеството, безопасността и ефикасността на състава в различни заболявания са в 

зависимост от съхранение и запазване състоянието на билката. При събирането на растителните 

продукти няколко фактора, като място на събиране, време за събиране, етап от растежа на 

растенията и други екологични фактори, могат да повлияят на химическия състав на крайния 

продукт. Изпитването на суровини трябва да се извършва съгласно регламентите. Ако 

растителният материал за преработка не съответства на спецификациите за качество, 

отхвърлените билки се съхраняват отделно и съответно се изхвърлят. 

 

Склад 

Складовата площ трябва да бъде добре организирана и подредена. Особено внимание трябва да 

се обърне на чистотата и добрата поддръжка. Различните растителни материали трябва да се 

съхраняват в различни области. За да се запази съхраненият материал безопасен и да се намали 

рискът от нападение от вредители, времето за съхранение в непакетирана форма трябва да се 

сведе до минимум. Входящият пресен растителен материал трябва да бъде обработен веднага, 

освен ако не е посочено друго. Ако обстоятелствата го позволяват те трябва да се съхраняват 

между 2°C и 8°C, докато замразените материали трябва да се съхраняват под -18 ° C. Трябва да се 

избягва директно излагане на светлина, въздух или микроорганизми, които оказват въздействие 

върху активния компонент на растението, свързано с понижаване на терапевтичната ефикасност 

на лекарството; но ако билката се съхранява в насипно състояние срокът на съхранение да се 

сведе до минимум за да се намали рискът от образуване на плесени или протичане на 

ферментация. За целта се препоръчва насипните билки да се съхраняват в аерирани помещения 

или контейнери, използвайки естествена или механична аерация и вентилация. Суровите лечебни 

растения трябва да се съхраняват при условия, които блокират замърсяването и влошаването на 

качеството. В склада трябва да има достатъчно място за тестове за вътрешен контрол на 

качеството. Както одобрената, така и изхвърлената билка трябва да се съхранява с правилното 

подреждане. Всички билки трябва да се измиват и подсушават (освен ако не е необходима друга 

процедура) и поставени при условия с контролирана температура, влажност в затворено 

помещение. Температурата трябва да се поддържа между 8°C и 25°C. 

 

Материал за съхранение 

Методите за съхранение на билките трябва да бъдат следвани с максимална грижа, тъй като 

ефикасността на непреработеното лекарство трябва да бъде запазена, докато не го използваме 

във фармацевтичната рецепта. Билковият материал, дори когато се съхранява във влакнести 
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барабани, торбички или кутии, трябва да се съхранява далеч от земята и да е подходящо 

раздалечен, за да позволи почистване и проверка. Съхраняването на растенията и техните 

продукти може да изисква специални условия на влажност, температура и защита от светлина. 

При вземането на проби, претеглянето, анализа и преработката на растенията трябва да се вземат 

адекватни мерки за безопасност, за да се улесни почистването и да се избегне замърсяване от 

предишни партиди.  

Материали за специализирано опаковане и съхранение на суровини:: 

 Стъбло, сърце, кора – зеблени чанти и плетени чували 

 Пълзящи растения, листа – пластмасови тъкани торбички с ниска плътност, торби с висока 

якост HMHD и полиетиленови торби с висока якост 

 Плодове и корени - Висококачествени торбички от HMHD, пластмасови тъкани торби с 

ниска плътност, дървени кутии. 

 Цветове, прашници, стигми, венчелистчета, семена - гофрирана кутия от велпапе с 

полипропиленови тъкани чували, HDPE контейнери, облицовани с влакна кутии. 

 Билкови екстракти и съединения - непромокаеми HDPE контейнери, кутия от велпапе с 

полиетиленови тъкани чували и барабани от дървесни влакна с полиетиленови торбички. 

Различните категории лекарствени и ароматни растения, например прясна билка, суха билка, 

летливо масло, трябва да се съхраняват отделно. 
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