Видове диворастящи лечебни растения, отглеждани в култура – обща информация
Вид/статус

Използваема
част (билка)

Период на
отглеждане

Добив (кг/дка)

Коренища и
корени

Многогодишна
1800-2000 кг/дка свежи корени
култура. Отглежда
400-500 кг/дка сухи корени
се като двугодишна.

Под специален режим на
опазване и ползване по ЗЛР.
Забранен за събиране за
стопански цели от
естествените находища.
2.
Бял равнец
(Achillea millefolium L.)

Стрък
Цвят

Многогодишна
култура
(4-6 години)

3.

Стрък

Многогодишна
култура

Корен

Многогодишна
култура. За корени
се отглежда 1

1.

Бял оман
(Inula helenium L.)

Бял риган
(Origanum vulgare L. ssp.
Hirtum)

Под специален режим на
опазване и ползване по ЗЛР.
Забранен за събиране за
стопански цели от
естествените находища.
4.
Валериана, дилянка
(Valeriana оfficinalis L.)
Под специален режим на

Рандеман за
превръщане
от свежо в
сухо тегло
5:1

Втора година - 110-150 кг суха дрога стрък или 35-45
кг суха дрога цветни кошнички.
Трета година до 400 кг суха дрога стрък и 100 кг суха
дрога цветни кошнички,
Трета-пета година – 500 кг суха дрога стрък и над 120
кг суха дрога цветни кошнички.
Добив на свежа надземна маса:
- през първата година, при есенно засаждане могат
да се получат 120-180 кг/дка
- през втората година - 400-600 кг/дка
- през третата година - 600-900 кг/дка
- след четвъртата година на отглеждане - 800-1200
кг/дка, възможен е добив и до 2 т/дка.

Стрък: 3:1
Съцветия:
3:1

Свежи корени - 1000-1500 кг
Сухи корени - 250-300 кг

5:1

4:1
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опазване и ползване по ЗЛР.
Забранен за събиране за
стопански цели от
естествените находища.
5.
Вълнест напръстник
(Digitalis lanata Ehrh.)

година.

Лист

6.
Градински чай
(Salvia officinalis L.)

Лист

7.
Жълта комунига
(Melilotus officinalis L.)

Стрък

8.
Жълт кантарион,
звъника
(Hypericum perforatum L.)

Стрък

Многогодишна
култура
(5-6 години)
Многогодишна
култура
Над 10 години
Двугодишна
култура

Първа година в рамките на 150-180 кг сухи листа,
от втората година и следващите – не по-малко от 280320 кг.
Сухи шмулени листа 500-580 кг/дка

Многогодишна
култура
2-3 откоса годишно

Добив за една година от два откоса около 1200 кг
свежа маса.

4,5 : 1
4,3:1

Добивът е еднократен на втората година от 4,5:1
засаждането и е 300-380 кг сухи стръкове от един
декар.
3:1

Добив на суха маса приблизително 300-350 кг/дка.
9.
Лайка
(Chamomilla recutita L.)
10.
Лудо биле
(Atropa belladonna L.)
Под специален режим на
опазване и ползване по ЗЛР.
Отпускат се ежегодни квоти.
11.
Маточина
(Melissa officinalis)

Цвят, стрък
Лист
Стрък
Корен

Лист
Стрък

Едногодишна
култура
Многогодишна
култура.
Отглежда се като
двугодишна и
тригодишна
култура
Многогодишна
култура
2 до 3 реколти
годишно

400-500 кг сухи стръкове
около 110-120 кг от декар сух цвят
сухи листа: 120-150 кг/дка;
сухи стръкове: 400-450 кг/дка;
сухи корени: 200-250(300) кг/дка.

Стръкове - 1300-1500 кг свежи; 280-330 кг сухи;
Листа - 480 кг свежи; 120 кг сухи (шмулени)

5:1
Лист – 7:1.
Стрък
–
7,5:1.
Корен – 5,5:1
Лист: 6:1
Стрък: 4:1
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12.
Мащерка
(Thymus sp. diversa)

Стрък

13.
Медицинска ружа
(Althaea officinalis L.)
Под специален режим на
опазване и ползване по ЗЛР.
Забранен за събиране за
стопански цели от
естествените находища.
14.
Мента
(Mentha piperita L.)

Лист
Цвят
Корен

Лист
Стрък

Многогодишна
култура. Отглежда
се като двугодишна
и тригодишна
култура.

Първа година 800-1000 (1500) кг свежа маса; 80-100
Лист 10:1
(150) кг сух лист, 200-250 кг сух стрък
Стрък 5:1
Втора година 3000-4500 кг свежа маса, 300-500 кг сух
лист; 800-1000 кг сух стрък.

15.
Седефче
(Ruta graveolens L.)

Стрък

Многогодишна
култура (6 години)
До 2 реколти
годишно

Първа година – 350 кг сух стрък
Втора и следващи години – 500 кг сух стрък

Плод

Многогодишна
култура

От младите насаждения (3-4 година) са 150-500 кг 2:1
сурови плодове (100-250кг сухи плодове),
От плододаващите от 600 до 1000 кг сурови плодове
(300-500 кг сухи).

Защитен вид от Закона за
биологичното разнообразие
(ЗБР), включен в Червената
книга на Р България.
16.
Шипка
(Rosa sp.div. )

Многогодишна
култура (5-8
години)
2 реколти/годишно
Многогодишна
култура. Отглежда
се като 2-3
годишна култура.

2000 кг свежа маса или
570-600 кг сушени стръкове.

3,5:1

През първата, втората и третата година от
отглеждането на медицинската ружа са средно 120160 kg сухи листа и цветове и 180-250 kg сухи корени

лист: 5:1
цвят: 5:1
небелени
корени: 4:1
белени
корени 4,5:1

4:1
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