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                                                   I. УВОД 
 
             Една  от  основните  насоки  за  преструктуриране  на  дейността  
изкупуване  в  кооперативната  система  е  създаването  на  собствено  
култивирано производство на  билки. Това се налага, тъй като 
естествените  находища  не  са  достатъчни  и  не  задоволяват  нарасналите  
нужди  от  тях  като  суровини  за  вътрешния  пазар  и  за  износ. 
             Лекарствените растения имат голямо стопанско значение.                                   
Над 40 % от лекарствените препарати са от растителен произход. 
             Разнообразните  почвени  и  климатични  условия  в  България  са  
благоприятни  за  култивирано  отглеждане  на  най-различни  видове 
билки, които по съдържание на активни вещества са едни от най-добрите в 
света и затова имат голямо търсене на международния пазар.  
          Култивирането на лечебни растения е една сериозна от 
икономическа гледна точка алтернатива за собствениците на  
полупланински и планински земи. Повечето билки са непретенциозни 
растения, виреят успешно на всякакви почви, успешно се отглеждат както 
в най-сухите райони, така и в мочурливите и блатисти местности. 
Повечето от културите са многогодишни, което увеличава тяхната 
рентабилност. Основно се инвестира в тяхното производство само през 
първата година, а от втората и следващите, разходите падат с около 60-
80%, за сметка на увеличаващите се добиви. Възвращаемостта на 
направените разходи започва още в годината на създаването на 
насажденията и не се чака продължително време. 
              Култивираните лечебни растения притежават редица 
преимущества:  

� Дават по-големи добиви.  
� Имат по-високо съдържание на биологично активни вещества.  
� Могат да се отглеждат и събират механизирано, което води до 

намаляване на тяхната себестойност.  
� Може да се планира  добива им за годината,  което гарантира 

успешната реализация на продукта.              
              Култивирано се отглеждат много видове билки. Най-
разпространени  и  с най-голямо стопанско значение  са: маточина,  шипка, 
медицинска   ружа,  лавандула,  градински  чай,  лайка,  бял равнец,  мента,  
жълт кантарион, мащерка,  дилянка, слез,  риган,  невен,  беладона,  блатно  
кокиче,  майорана,  розмарин  и  др.    
             Закупуването на сертифициран посадъчен материал, получаването 
на научно-техническа информация, разработването на проекти за 
създаване на насаждения, анализ на продукцията можете да се направи от: 
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� Институт по розата и етеричномаслените култури към 
Селскостопанската академия: 
Адрес: гр.Казанлък 6100, област Стара Загора, бул.”Освобождение” № 49 
Директор:  
Телефон: 0431/62039 
Факс: 0431/62083 
e-mail: iremk@mail.orbitel.bg 
Търговски отдел: 
Телефон: 0431/ 6 36 07 

 
� „Булхербс“ ЕООД: 

Централен офис: 
Адрес: с. Лозенец 8688, обл. Ямбол 
Телефон: 04761/55 05; 66 84 
Факс: 04761/55 51 
GSM: 0878339060; 0878339050; 0878339066 
E-mail: popova.dina@gmail.com / popova007@gmail.com 
 

�  Национална служба за съвети в земеделието - извършва 
спомагателна дейност в областта на земеделието като предоставя 
консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на 
земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно 
земеделие в Република България.  
Офиси:  във всеки областен град. 
              В подготвения за Вас материал Ви запознаваме с най-подходящите 
за отглеждане билки в България, които имат най-голямо стопанско 
значение и търсене на вътрешния и международния пазар. 
              За всяка една от предложените билки Ви предоставяме 
информация за: биологичните особености; приложението им; 
агротехническите мероприятия при отглеждането им; прибирането, 
добивите и рандеманите им; агро-икономическата обосновка за 
култивирането им. 
              Произведените култивирани билки може да бъдат изкупени в 
кооперативната система от „Булгаркооп импорт-експорт” ЕООД и 
„Билкокооп”  ЕООД след предварително сключени договори. 

              Настоящият материал е разработен и 
предназначен за информация и приложение в 
кооперативните организации, членуващи в системата 
на ЦКС.                                
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                                 II. КУЛТИВИРАНИ БИЛКИ 
                          1. Маточина /Melissae  oficinalis/   
 

  
               
              Маточината се среща в почти  цялата  страна. Расте в редките  гори,  
покрай  оградите  и  дворовете.  
              Маточината  е  многогодишно  тревисто  растение  от  семейство  
Устоцветни.   Тя  цъфти  продължително  през  юни  -  септември.   
              Употребяват  се  листата  и  стръковете. 
              Маточината е щироко използвано лекарствено, етеричномаслено и 
медоносно растение. Тя се употребява в парфюмерийно-козметичното 
производство, консервната и хранителната промишленост и за 
производство на лечебни чайове. В медицината намира приложение като 
седативно, спазмалитично и болкоуспокояващо средство.   Използва се за 
регулиране дейността на сърцето, при сърдечно-съдови неврози, 
неврастения, кръвно налягане, гастрити, за подобряване на апетита и 
храносмилането и др. От листата и се приготвят медицински чайове, които 
се използват като успокоително средство при безсъние. Билката съдържа 
етерично масло, каротин, аскорбинова киселина, смоли, дъбилни вещества 
и др.               
              Маточината  е  топло-,  светло-   и  влаголюбиво  растение.  Тя  е  
взискателна към почвената и атмосферната влажност. Най-добре се  
развива  в  дълбоки  и  рохкави  почви.  
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              Най-добри  предшественици  са  зимните  житни  растения,  
различните зеленчукови култури, бостаните, кореноплодните,  
клубеноплодните  и  др.               
              Маточината  се  размножава:   

� Семенно - чрез  директна  сеитба.  
� Чрез  разсад - препоръчително е.     
� Вегетативно - чрез  коренови  издънки.     

              Грижите  през  вегетацията  се  състоят  в  окопаване,  подхранване  
и  поливане.   
              Прибирането може да  се  извършва  няколкократно  с косачка  или  
ръчно  със  сърп. 
              Отглеждането на маточината няколко години подред на една и  
съща  площ  води  до сгъстяване  на  растенията, което намалява  добивите.  
Поради  това  маточината  не  трябва  да  се  отглежда  повече  от  3  
последователни  години  на  едно  и  също  място.   
              Маточината  за  един  вегетационен  период  се  реколтира  2  пъти  
-  преди   цъфтежа /през  юни – юли/  и  през септември. При обилно 
торене  и  няколкократно  поливане  могат  да  се  получат  и  3   реколти  -   
през  юни, юли – август и септември – октомври. Най-добре е да се  събира  
сутрин, след  като  се  вдигне  росата  в  слънчево  и  тихо  време.  Стъблата  
се отрязват на  4 - 5  см  от  земята.  Докато  са  свежи  листата  се  откъсват,  
поставят  се  върху  рамки  и  се  сушат  на  сянка.  Може  да  се  сушат  и  в   
сушилни при температура 35 - 40 градуса по Целзий. Сушенето  на  слънце  
трябва да се избягва. Сухата дрога се съхранява  в  проветриви  помещения.  
Тя  трябва  да  е  с  влага  до  12  %,  с приятна  миризма  на  лимон,  
натрошените  части  да  са  до  8  %,  да  няма  потъмнели  листа.  
              От 1 дка добре развита маточина се  получават от 1 - 2 до 4 т  
свежи  стръкове. 
              Суровината,  определена  за  получаване  на  етерично  масло,  се  
преработва  в  свежо  състояние  чрез  парна  дестилация.  От  1  дка  се  
произвеждат  по  1 - 2  кг  етерично  масло. 
              Рандеманът  за  превръщане  от  свежо  в  сухо  тегло  е  4:1  за  
стръковете  и  6:1  за  листата. 
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          АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА  ОБОСНОВКА  ЗА  КУЛТИВИРАНЕ  
                                      НА  МАТОЧИНА  (Melissa  officinalis) 
 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад до 8000 бр .    0,04 лв 320,00 лв 

2. 
Дълбока есенна 
оран 

- -   12 ,50 лв 

3. 
Зимно 
брануване 

- -     2,50 лв 

4. 
Пролетно 
култивиране 

- -     3,50 лв 

5. 
Механизирано 
браздене 

- -     2,50 лв 

6. Торене двукратно    0,85 лв     1,70 лв 

7. Азотна тор 
15 кг - 
двукратно 

-   12,00 лв 

8. 
Разсаждане 
ръчно 

5 ч/д   10,00 лв   50,00 лв 

9. 
Поливане при 
разсаждане 

- -     5,00 лв 

10. 
Окопаване с 
култиватор 

двукратно    2,50 лв     5,00 лв 

11. 
Окопаване 
ръчно - 
двукратно 

1 ч/д   10,00 лв   20,00 лв 

12. 
Поливане от 
хидранти 

двукратно    5,00 лв   10,00 лв 

13. 
Косене, сушене, 
балиране 

двукратно   15,00 лв   30,00 лв 
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14. Наем за земя -     10,00 лв 

15. 
Застраховка за 
4 застр. събития 

-     15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  499,70 лв 
  

Разходи през втора и всяка следваща година : 

1. 
Механизирано 
култивиране 

двукратно    2,50 лв    5,00 лв 

2. 
Ръчно 
окопаване 

10,00 лв   10,00 лв   20,00 лв 

3. Торене - -   15,00 лв 

4. 
Поливане от 
хидранти 

двукратно    5,00 лв   10,00 лв 

5. 
Косене, сушене, 
балиране 

двукратно   15,00 лв   30,00 лв 

6. Наем за земя - -   10,00 лв 

7. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА 
ГОДИНА:  105,00 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЧЕТИРИГОДИШЕН  ПЕРИОД :  814,70 лв/дка 
  

ДОБИВИ И ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 
   1. Добив за една година от един декар : 

• стръкове - 1300-1500 кг сурови;  280-330 кг сухи; 
• листа - 480 кг сурови; 120 кг сухи (шмулени) 

   2.Цени: 

• стръкове - 1,8-2,00 лв/кг; 
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• листа - 4,5-5,00 лв/кг. 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ (за 1 година): 

• стрък - 500,00-660,00 лв/дка; 
• лист - 540,00 - 700,00 лв/дка. 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 4 ГОДИНИ:  4164,00 - 5440,00 
лв/дка 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА ЗА 4 ГОДИНИ:  3349,30 - 4625,30 лв/дка 
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                                      2. Шипка /Cynosbati/ 
 

 
 
              У  нас  има  големи  естествени  находища  на  31  вида  шипка,  но  
търсенето и  е  голямо  и  това  налага създаването  на  изкуствени шипкови  
насаждения.   
             Култивираното  отглеждане  на  шипката  дава  възможност  да  се  
оползотворят редица  пустеещи  земи  и  ерозирали  терени, които не  може  
да  се  използват  за  отглеждане  на  други  култури.  
             Шипката  е  многогодишен  храст  от  семейство  розоцветни.                           
             Употребяват  се  плодовете.  Те  имат  сферична  или  друга  форма.  
Месестата  им  част  е  изпълнена  със  семена.  При  узряване  е  различно  
оцветена:  червена,  черна,  оранжева  или  жълта. 
              
                                    Видове  култивирани  шипки: 
             За  култивиране  се  използват  3  вида  шипка: 

� Роза  канина  -  широко  разпространена  из  
храсталаците,  припечните  и  ерозираните  места  до  1000 м  надморска  
височина. Тя  е  силно  студоустойчива  и  сухоустойчива. Светлолюбива  е.  
Цъфти  през  м.май, а плодовете  и  узряват  през  м.септември  и  се  берат  
еднократно  през  септември/октомври. Плододаването започва  от  третата  
година. От  този  вид  са  селекционирани  сортовете  Пловдив  и  Светла. 
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             Пловдив:   
             Този  сорт  е  най-разпространен.  Представлява  висок  храст  без  
бодли.  Плодовете  са  едри,  с  голяма  месеста  част  и  с   добри  вкусови  
качества. Има  високо  съдържание  на  витамин С. Има голяма  родовитост  
-  от  1  съцветие  се  образуват  от  10  до  20  плода.  Средният  добив  от  
1  дка е 1000 – 1200  кг.  Сухоустойчив сорт. Подходяща е за отглеждане до  
800 м надморска  височина.Използва се най-вече за производство на  дрога. 
             Светла: 
             Представлява  средно висок храст  без бодли и издънки.  Плодовете  
са  светлочервени, продълговати  и  много едри.  Имат голяма месеста  част. 
Сортът е родовит  -  на  1 храст годишно  се образуват по 1300  плода.  
Средният  добив  е  1500 кг от 1 дка. Съдържанието на витамин С е високо.  
Подходящ е за производство на витаминозни брашна, люспа  и  мармалади. 

� Роза  ругоза:  разпространена  е  в  по-високите  райони. 
Храстът  е  по-нисък.  Цветовете  са  различно  оцветени:  червени,  розови  
и  бели.  Цъфти  непрекъснато  от  май  до  октомври,  затова  и  брането  
става  от  края  на  юли  до  края  на  октомври.  Плодовете  са  едри,  
сферични  или  сплеснати.  При  узряване  стават  яркочервени,  розови  
или  оранжеви.  Плододаването  започва  от  втората  година. От този  вид е  
селекциониран  сортът  Нектар. 
             Нектар: 
             Плодовете  са  много  едри,  сочни,  с  голяма  месеста  част  и  
високо   съдържание  на  витамин  С.  Средният  добив  е  около  1000   кг  
от  1  дка.  Сухоустойчив  сорт.  Подходящ  е  за  отглеждане  на  места  с  
надморска височина от 500 до1000  м. Подходящ е за производство на  
нектари.  

� Роза  цинамомеа:  среща  се  най-често  в  гористи  места  
в райони  с  надморска  височина  600 – 1200 м,  където  има  по-висока  
влажност  и  по-хладен  въздух.  Цъфти  и  плододава  по-рано  от  
обикновената  шипка.  Плодовете  узряват  през  август/септември.  
Плододаването  започва  от  третата  година.  От  този  вид  е  създаден  
сортът  Вебецина  115. 
             Вебецина  115: 
             Храстът  е  прибран,  без  бодли. Плодовете са  едри, тъмночервени,  
ароматични,  с високо съдържание  на  витамин С. Средният добив е  около  
2100 – 2200  кг  от  1  дка.  Подходящ  е  за  приготвяне  на  поливитаминни  
препарати,  концентрати  и  чайове. 
             Шипката не е взискателна при отглеждането. Тя  е  сухоустойчива,  
студеноустойчива  и  светлолюбива.  Добри  резултати  при  отглеждането  
и  се  получават  при  торене  с  органични  и  минерални  торове.   
             След  12 - 15 години  шипките остаряват, образуват  много  
издънки   и   разклонения,  някои  изсъхват  и  намаляват  добивите. Затова  
насажденията  трябва да  се  подмладяват  периодично.   
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             Шипката  не  е  взискателна  към  предшественика.  Важно  е  
избраното  място  за  засаждането  и  да  не  е  сенчесто. 
             Шипките  се  размножават  чрез: 

• Семена   
• Вегетативно  - чрез  издънки,  резници  и  присаждане.    

             Много  по-добър  е  вторият  начин  на  размножаване. 
             Засаждането  става през есента, след окапване  на листата или  през  
пролетта, преди  започването  на  вегетацията.  
             Грижите за насажденията  се  състоят  главно  в  окопаване, торене,  
почистване  на  изсъхналите  и  пречупени  леторасти  и  от  страничните  
издънки.  След  десетина  години  храстите  застаряват  и  се  налага  да  се  
подмладяват.  Това  става  като  се  изрязва  надземната  им   част на  10-15  
см  над  почвата  и  след това  се  наторяват. 
             Нормален  добив  се  получава  след  четвъртата  година. 
             Шипката  се  суши  при  естествени  условия /което  е  много  
продължително/  или  в  сушилня. 
             Не  се  допуска  в  партидите  да  има  листа,  плодови  дръжки,  
прегорели  или  смачкани  плодове,  пръст,  пясък  и  др.  Влажността  на  
изсушените  плодове  не  трябва  да  бъде  повече  от  10   %.  
             Рандеманът  за  превръщане  от  свежо  в  сухо  тегло  е  2:1.  
               Икономическите показатели при производството и реализацията на 
култивираната шипка са повече от добри. 
             Разходите за производство, както на човешки труд, така и на 
финансови средства са относително малко. Годишно разходът за 1 дка не 
надхвърля 150 лева и 60 човекодни.  
             Разходите за създаване на насажденията са между 380 – 650 лева 
в зависимост от сорта и избраната технология на засаждане. Разходите за 
създаване са минимални имайки предвид 20 годишният живот на 
насажденията. Изкупната цена на килограм свежа шипка (плод) в момента 
се движи около 1 лев. Добивите достигат от 800кг до 2000 кг. на декар. 
Приходите са значителни и зависят от сорта и полаганите допълнителни 
грижи - поливане, торене и достигат до 800 - 1600 лева от дка.             
                                        
                                     Създаване на насаждение 
              Подготовка за създаване на култивирано шипково насаждение:  
              - Определя се мястото. Почиства се от камъни и се изорава, ако е 
възможно. 
              - Маркират се местата за засаждане. Междуредията са 3-3,5 м., а 
вътре в реда 1,5 м. 
              - Изкопават се дупки около 50/50/50 см. 
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              - Препоръчва се за всяка издънка (част от храст) да се сипе в  
дупката няколко пласта прегорял оборски тор, 200 г суперфосфат, 50г 
калиев хлорид, 60 г  карбамид премесен с пръст. 
              - Преди засаждане корените на растението се подрязват леко и се 
препоръчва потапяне в глинена каша. Засажда се 3-4 см по-дълбоко от 
колкото е било в питомника (почвата). Притъпква се и се полива обилно. 
              - Първите 1-3 г. младите шипки се пазят от буренясване с 1-2-3 
междуредови обработки годишно. 
              - Първите 1-2 г. се подхранват с воден разтвор от птичи тор (1:10) 
или торова течност (1:3) средно по една кофа на храст. Може и 
подхранване с азотни, фосфорни и калиеви торове средно с 100 – 150 г на 
храст  преди дъжд или поливка. 
              При нормални условия шипката не се нуждае от други грижи. 
                     
                     Прибиране, сушене и съхранение на продукцията 
              Брането на зрелите шипки започва от м. август и трае до късна 
есен. Показателят е плодовете да са напълно червени (макар и  рядко могат 
да бъдат тъмно оранжеви), но преди да са омекнали, иначе при 
транспортиране се смачкват и развалят. Берат се без дръжки. Плодове, 
които са меки и замръзнали не се берат, защото са загубили голяма част от 
витамин С. След обирането плодовете веднага се сушат. Това е важно за 
съхранение на витаминното съдържание. Сушенето става на слънце или на 
сянка в проветриви помещения на тънък пласт. Най-ефективно е в 
сушилня, при температура  30-40°С и  допълнително доизсушаване при 
температура до 60-80° (внимава се да не прегорят). Най-добър търговски 
вид (като цвят) имат плодовете сушени на сянка, в проветриви помещения, 
но при тях витамин С е много по-малко.  
              Ако шипковия плод се очисти от семената и от власинките, се 
получават шипкови люспи - ценен артикул на международния пазар. 
Добивът е от 5 кг свежи шипки - 1 кг шипкови люспи. Ако не се предават 
веднага (или при домашни условия) сухите шипки се съхраняват в книжен 
амбалаж на проветриво място. 
                                
                                 Практическо използване, съвети 
              Използват се плодовете от края на м. август до началото на зимата. 
              В хранително вкусовата промишленост те се преработват в 
мармалади, пюрета, мусове, шипково брашно. Цялото растение се 
преработва за получаване на дъбилни вещества, които се използват в 
кожарската промишленост. Стъблата на шипката се използват като 
подложка за облагородяване на различни сортове рози. Сушените шипкови 
плодове се търсят много у нас и в чужбина. Освен много полезни те са 
трайни и леко се транспортират. Шипковите люспи получават много 
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висока цена на международните пазари. При домашни условия от шипката 
също се приготвят мармалади, сиропи, вино, брашно и чай (от цели, 
изсушени или стрити плодове или листа). Чайовете имат тонизиращо 
(главно от витамин С и др.) действие и леко запичащо. 
              Извод: шипката е много полезно растение и не бива да се 
подценява като източник на доходи. Отглеждането и не е скъпо и 
трудоемко. Расте на земи които не могат да се използват за по-доходни 
цели. 
 
                Примерен проект за засаждане на 30 декара с шипка  
              Засаждането на 30 декара ще доведе до следното: 
              1.Използване на площи, неизползвани до момента или с 
недостатъчна доходоносност. 
              2. Осигуряване дълготраен поминък на населението. 
              3. Намаляване на безработицата. 
              Инвестиции: 
              Първоначалната инвестиция е в размер на 20280 лева, които са 
достатъчни за закупуване на 9600 корена посадъчен материал.  
              В последващата таблица е посочен ефекта за период от 15 години 
при засаждане на 30 декара с култивирана шипка: 
              Изходна база данни: 
              Цена за 1 корен посадъчен материал: 1,50 лв. 
              Разход за отглеждане насаждения: 150 лв средно за 1 година (за 
първите четири включително и обработка, за останалите години същата 
сума остава за покриване разходите по брането на плода) 
              Засаждане на 250 броя в декар 
              Добив:          1год. – 0 
                  2год. – 0  кг 
                  3год. – 500 кг 
                  4год. – 1000 кг средно - стабилни във времето 
              Изкупна цена: 1 лев стабилна във времето 
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АГРО - ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ  НА 
                                       ШИПКА     /CYNOSBATI/:   
                                       

 
№ 
  

 
Дейност или 
материал 

  

 
Количество/ 

дка 

 
  

 
Цена / лв / 

  

 
Сума / лв /дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад     320 бр.         1,50 лв       480,00 лв 

2. Изораване         -         5,40 лв           5,40 лв 

3. 
Изкопаване 
на дупки: 
50/50/50 см 

    320 бр.         0,25 лв         80,00 лв 

4. 
Торене с 
оборски тор, 
400 г/дупка 

    128 кг         0,14 лв         17,93 лв 

5. 
Торене със 
суперфосфат, 
200 г/дупка 

      64 кг         0,30 лв        19,20 лв 

6. 

Торене с 
калиев 
хлорид, 50 
г/дупка 

     16 кг         0,30 лв          4,80 лв 

7. 
Торене с 
карбамид,      
60 г/дупка 

    19,20 кг        0,26 лв          5,00 лв 

8. Поливане    петкратно        5,00 лв        25,00 лв 

9. 
Междуредова 
обработка 

         -      10,00 лв         10,00 лв 

10. 

Подхранване 
с азотни, 
калиеви и 
фосфорни 

      48 кг        0,30 лв        28,80 лв 
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торове, 150 
г/храст - 
двукратно 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА : 676,00 лв 

РАЗХОДИ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА:  

1. 
Междуредова 
обработка  

  трикратно       10,00 лв          30,00 лв 

2. 

Подхранване 
с азотни, 
калиеви и 
фосфорни 
торове, 150 
г/храст – 
петкратно 

       48 кг        0,30 лв          72,00 лв 

3. 
Поливане - 
четирикратно 

четирикратно       5,00 лв         20,00 лв 

4. 
Пръскане с 
ронстар   

       0,5 л     24,30 лв         12,15 лв 

5. 
Окопаване 
ръчно  

  двукратно        6,69 лв          13,38 лв 

6. 
Торене с 
амониева 
селитра 

      10 кг        0,25 лв           2,50 лв 

 ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА: 150,00 лв 

РАЗХОДИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА:  

1. 
Торене с 
амониева 
селитра 

       10 кг       0,25 лв            2,50 лв 

2. 
Междуредова 
обработка  

         -       10,00 лв          10,00 лв 

3. 
Пръскане с 
ронстар 

        0,5 л       24,30 лв          12,15 лв 
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4. 
Торене със 
суперфосфат 

       30 кг         0,30 лв            9,00 лв 

5. 
Поливане - 
двукратно 

  двукратно        5,00 лв          10,00 лв 

6. 

Подхранване 
с азотни, 
калиеви и 
фосфорни 
торове, 150 
г/храст –
двукратно 

       48 кг        0,30лв         28,80 лв 

5. 
Бране на 
плодовете 

          -       75,00 лв        75,00 лв 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА: 150,00 лв 

РАЗХОДИ ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА:  по 150 лв  – за бране на 
плодовете 

ОБЩО РАЗХОДИ за 15 години:  676 + 14 х 150 = 2776 лв 
 

Добиви: 

3-та година: 500 кг/дка = 500 кг 

От 4-та до 15-та година: 12 години х 1000 кг/дка = 12000 кг 

ВСИЧКО: 12500 кг 

ОБЩО ПРИХОДИ за 15 години: 12500 кг х 1 лв/кг = 12500 лв 

ПЕЧАЛБА за 15 години от 1 дка шипкови насаждения:                    
12500 лв – 2776 лв = 9724 лв  

РАЗХОДИ за 30 дка за 15 години: 15 х 2776 лв = 83280 лв 

ПРИХОДИ от 30 дка за 15 години: 375000 лв 

ПЕЧАЛБА от 30 дка за  15 години: 375000 лв – 83280  лв = 291720 лв 
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                                                  Изводи: 
� Добиви: при висока култура на агротехника добивът е 

около 1200-2000 кг/дка плод за един сезон. При фамилни ферми с малък 
размер и много добро торене и напояване добивите са над 2000 кг.  

� Разходи: средно разходите за издръжка на едно 
производство от основната обработка на почвата, засаждане, грижи по 
време на вегетация (поливане, торене, труд), сушене до окончателно 
приключване и бране са в размер на 1250 лв/дка ( за четири сезона 
включително и засаждане). Тази сума не включва разходи за покупката 
на разсад,което възлиза на около 480 лв/ дка еднократно. 
              Площта може да се реколтира около 20 – 25 сезона. 

� Приходи: при добив 1200-2000 кг плод приходите са от 
порядъка на 800-2000 лв бруто доход в зависимост от цената на изкупуване 
по време на сезона. 
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              3. Медицинска  ружа /Althaea  officinalis/ 
 

 
 
              Медицинската  ружа  се  среща  по  влажните  места  покрай  
реките,  наносните  почви,  край  пътищата  и  др.  Естествените  находища  
не  задоволяват  нуждите  на  вътрешния  ни  пазар  и  износа  и  затова  тя  
се  отглежда  култивирано. 
             Медицинската  ружа  е  многогодишно  тревисто   растение   от  
семейство  Сложноцветни. Тя  цъфти  през  втората  половина  на  лятото.  
             Употребяват  се  корените,  листата  и  цветовете. 
              Медицинската ружа е важно лекарствено растение. Тя се използва 
в официалната и в народната медицина като омекчително и 
болкоуспокояващо средство при възпаление на дихателните, 
храносмилателните и урогениталните органи. Препаратите от ружата се 
използват против кашлица, бронхит и астма, при възпалителни процеси на 
пикочно-половите органи, при стомашни и чревни болести и др. От 
дрогата се правят запарки за гаргара при възпаление на венците, сливиците 
и гърлото и за компреси при възпаление на очите и кожата.  
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              Билката съдържа: слизести вещества, нишесте, пектин, аспаргин, 
бетаин, фитостерин, обикновено масло, захари, соли, танин, фосфати и 
минерални вещества. 
              Медицинската  ружа  е  топлолюбиво  и  светлолюбиво  растение.  
Тя е взискателна към влажността и хранителните вещества. Изисква  
висока почвена  влажност  през  всичките  си  фази  по  време  на  
вегетацията.  Необходимо  е  обилно  да  се  наторява  с  органични  и  
минерални  торове.     
              Най-подходящи   за   медицинската   ружа   са   рохкавите,  
водопропускливи и чисти от плевели почви. Те трябва да бъдат с  добър  
воден,  въздушен  и  хранителен  режим. Такива  са  леките  черноземни  и  
наносни  почви  край  речните  долини.   
              Медицинската  ружа  се  отглежда  като  двугодишна  култура.  
Може  да  бъде  включена  във  фуражните  сеитбообращения  или  да  се  
отглежда  на  самостоятелни  площи. 
              Най-добри  предшественици  са  зимните  житни,  фуражните  и  
окопните  култури.  Добри  предшественици  са  зеленчуковите  култури  и  
ранните  картофи, които  оставят  почвата  богата  с  хранителни  вещества, 
чиста  от  плевели  и  добре  разработена. 
              Медицинската  ружа  се  размножава чрез:   

• Директна  сеитба  на  семената.   
• Разсад  чрез  издънки  -  по  вегетативен  начин.            

              Икономически най-изгодно е това да става чрез директна сеитба  
през  ноември  или  декември,  или  през  март.   
             Грижите  за  насажденията  се  състоят  в  поддържане  на  почвата  
рохкава  и  чиста  от  плевели  и  в  създаване  на  оптимални  условия  за  
развитието  на  растенията.  
             Насажденията  от  медицинска  ружа  през  първата  година  се  
използват  за  получаване  на  листа  и  цветове,  които  се  прибират  ръчно  
през фазата  на  цъфтежа. През  втората  година  се  използват  за  добиване  
на  корени,  листа  и   цветове. 
             Цветовете  се  сушат  на  сянка,  разстлани  на  тънък   слой.   
             Листата  се  берат  без  дръжки  и  клонки.  През  първата  година  
се  обира  една  трета  от  листата. През  втората година прибирането  става  
на  2  пъти:  половината  листа  се  обират  през  юни,  а  останалите през  
септември.  Обраните  листа  се  сушат  на  сянка  или   в  сушилня  при  35 
– 40  градуса по Целзий.  Влажността  на  сухите  листа  трябва  да  бъде  
до 12 %. Допускат се до 3 % натрошени листа и едри  части  от  растението.  
Не  се  допускат  листа  нападнати  от  ръжда.  
              Корените  се  изваждат  през  октомври  на  втората  година  или  
през  пролетта  на  третата  година.  Извадените  корени  се  почистват  от  
стъблата,  от  вдървесинената  част  и  тънките  коренчета.  Измиват  се  с  
течаща  вода.  Нарязват  се  на  дължина  8 – 10 см,  обелва  се  кората  им  
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и  след  това  се  разцепват  по  дължина  на  2  до  4  части.  Сушат  се  в  
сушилни  при  температура  до  40  градуса по Целзий.  Влажността  на  
изсушените  корени  трябва  да  е  до  12 %   и  не трябва да  има  повече  от  
3 %  тънки /до  5 мм/  такива.  Използват  се  и  обелките  на  корените.  
              От  1  дка  се  получават  50 - 60 кг  сухи  цветове,  100 - 150 кг   
сухи  листа  и  200 - 300  кг  сухи  корени.  
              Рандеманът  за  превръщане  от  свежо  в  сухо  тегло  е:  5:1  за  
цветовете, 5:1 за листата, 4:1 за небелени корени и  4,5:1  за белени  корени. 
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     АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
 МЕДИЦИНСКА РУЖА (Althaea officinalis) 
 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка 

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 8 000 бр.    0,04 лв 320,00 лв 

2. 
Есенна дълбока 
оран 

- -   12,50 лв 

3. 
Зимно 
брануване 

- -     2,50 лв 

4. 
Пролетно 
култивиране 

- -     3,50 лв 

5. 
Торене без 
стойносттта на 
торта 

- -     1,70 лв 

6. Азотна тор 10 кг -     3,35 лв 

7. 
Разсаждане 
ръчно 

5 ч/д   10,00 лв.   50,00 лв 

8. 
Окопаване с 
култиватор - 
двукратно 

-    2,50 лв.     5,00 лв 

9. 
Окопаване 
ръчно – 
двукратно 

4 ч/д   10,00 лв.   80,00 лв 

10. 
Поливане от 
хидранти - 
трикратно 

1 ч/д   10,00 лв   30,00 лв 

11. 
Събиране на 
листа и цветове 
- трикратно 

1 ч/д   10,00 лв   30,00 лв 



 23 

12.  Наем за земя -   10,00 лв   10,00 лв 

13.  
Пазачи двама за 
два месеца 

- -   10,00 лв 

14.  Застраховка - -   15,00 лв 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА :  573 , 55 лв 

Разходи през втора година 

1. 
Окопаване с 
култиватор - 
двукратно 

-    2,50 лв    5,00 лв 

2. 
Окопаване 
ръчно - 
двукратно 

4 ч/д   10,00 лв   80,00 лв 

3. 
Поливане от 
хидранти - 
трикратно 

-   10,00 лв   30,00 лв 

4. 
Събиране на 
листа и цветове 
- трикратно 

-   10,00 лв   30,00 лв 

5. 
Вадене, миене 
на корени 

-   10,00 лв   10,00 лв 

6. 
Белене на 
корени 

10 ч/д     7,00 лв   70,00 лв 

7 . Наем за земя -   10,00 лв   10,00 лв 

8 . 
Пазачи двама за 
два месеца 

- -   10,00 лв 

9 . Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА :  260 , 00 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДВЕТЕ ГОДИНИ :  833,55 лв/дка  
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ДОБИВИ : 

Корени: 

• свежи - 1000-1200 кг; Рандеман - 4,5:1; 
• сухи - 250-260 кг; 
• белени - 200-210 кг; 
• обелки от корени - 40- 50 кг. 

Листа : 

• първа година – свежи 1000-1300 кг; Рандеман 5:1;сухи листа 200-250 
кг; 

• втора година – същото. Всичко сухи листа през целия период на 
стопанисване -400-500 кг. 

Цветове : 

• първа година – свежи цветове - 400-500 кг; Рандеман 5:1; сухи 
цветове- 80-100 кг;  

• втора година – същото. Всичко сухи цветове за целия период на 
стопанисване – 160-200;  

• Семена – 30 кг/дка. 

Приходи : 
  

Белени корени 5,00 лв/кг 200 кг/дка 1000,00  лв 

Обелки 2,00 лв/кг   50 кг/дка   100,00  лв 

Лист сух 2,50 лв/кг 400 кг/дка 1000,00  лв 

Цвят сух 2,50 лв/кг 200 кг/дка   500,00  лв 

ВСИЧКО :   2600,00 лв 

ПЕЧАЛБА :  1766 ,45 лв./дка 
  
Печалбата и разходите са изчислени за двегодишен период на 
стопанисване на културата. 
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                                  4. Лавандула /Lavandulae/:  
 

 
 
             Лавандулата  е  многогодишно  вечнозелено  полухрастовидно  
растение  от  семейство  устоцветни,  което  образува  малки  закръглени  
храстчета.   
             Лавандулата  цъфти  30  дни  от  края  на  юли. 
             Употребяват  се  цветовете. 
              Лавандулата се използва се използва в медицината за лекуване на 
изгаряния, кожни болести, язви, наранявания, за облекчаване на болки при 
ставноревматични страдания, за ароматизиране на лекарства. Широко 
приложение има в пармюмерийната промишленост при производството на 
парфюми и одеколони, в сапуненото производство за ароматизиране на 
сапуни, в порцелановото производство за приготвяне на бои и лакове, в 
домакинството за борба с молците. Тя е медоносно растение. Използва се 
също така като противоерозионна култура. 
              Лавандулата се отглежда заради етеричното масло, което съдържат 
цветовете и. Основните съставки на етеричното масло са линалилацетатът 
и неговите сложни етери, кумаринът и дъбилните вещества. 
                                                 Сортове: 

� Казанлък: 
             Цветовете му са виолетови. Средно ранен сорт. Добивът от 1 дка  е  
700 - 800  кг  или  6 - 7  кг  етерично масло. 

� Карлово: 
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             Цветовете му са тъмновиолетови. Средно ранен сорт. Добивът от 1  
дка  е  450 - 500  кг  или  5  кг  етерично  масло. 

� Свежест  и  Арома: 
             Те са по-къснозрели сортове. Етеричното масло има фин и  приятен  
аромат. 

� Венец: 
             Етеричното  му масло се отличава с приятен  аромат и  богат букет. 

� Степная,  Горная  и  Рекорд: 
             Те са ранни и високодобивни руски сортове. Добивът от 1 дка е 5- 9  
кг етерично масло. 

� Барем:   
              Той е късен френски сорт с по-ниско съдържание на етерично  
масло.  
              Лавандулата има  широка  приспособимост към климатичните и 
почвените  условия. Издържа до  - 30  градуса  и  се  развива  на  терени  с  
надморска  височина от  0  до 1000  м.  Тя  е  светлолюбиво  растение  и  не  
понася засенчвания. Натрупването  на  етерично  масло  в  съцветията  е  в  
пряка зависимост от светлината и  температурата.  Лавандулата  не  понася  
излишна влага в почвата. Много влажният  въздух  в  периода  на  цъфтежа   
също  и  се  отразява  неблагоприятно. 
              Най-добрите предшественици за  лавандулата  са  многогодишните  
треви, зърнените  бобови  култури, зимните  житни  и  фуражните култури. 
              Като  многогодишна култура  лавандулата  се  отглежда  на  едно  
и  също  място  в  продължение  на  20 - 25 години.   
              Лавандулата  се  размножава  по  два  начина:   

• Чрез семена: по-бързо,  по-евтино  и  с  по-голям  
размножителен  коефициент. Недостатък  е,  че  етеричното  масло  е  с  по-
ниско  качество. 

• Вегетативно: по-скъпо, с по-нисък  размножителен  
коефициент,  но  запазва  по-добре качествата на сорта. Най-подходящо е  
вегетативното  размножаване  с  резници. 
              Лавандулата  се  засажда  през  ноември. 
              Насажденията застаряват, когато достигнат 10-12 годишна възраст  
и дават по-малки  добиви. Тогава те се подмладяват като се изрязват на 4 - 
5 см  над повърхността.   
              Лавандулата цъфти от  втората  половина  на  юни  до края на  юли. 
Цветовете  трябва  да  се  обират  през  масовия  им  цъфтеж  в  ясно  и  
слънчево  време.  Тогава  те  имат  най-високо  съдържание  на  етерично  
масло. Събират се в чисти кошове като се внимава да не се оронят,  запарят  
или замърсят. След това  се  сушат  по  естествен  начин  върху  рамки  или  
площадки  в  проветриви  помещения  и  на  сянка. Могат да  се  сушат  и  в  
сушилня  при  35 - 40 градуса по Целзий. Изсушената суровина се оронва и 
отсява  от  дръжки  и  други  примеси. 
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              Добивът от 1 дка е от 200 до 800 кг или до 5  кг  етерично  масло  в  
зависимост от почвено-климатичните условия и  грижите  за  насажденията. 
                 Рандеманът   за  превръщане  от  свежо  в  сухо  тегло  е  7:1. 
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     АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
                                  ЛАВАНДУЛА  /Lavandulae/  
                                

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество/ 

дка  
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка 

  

Създаване: 

1. 
Пръскане с 
раундъп 

         1 л       21,00 лв      21,00 лв 

2. 
Торене със 
суперфосфат 

       100 кг        0,29 лв        29,00 лв 

3. 
Торене с 
калиев тор 

        40 кг        0,30 лв      12,00 лв 

4. 
Риголване,     
45-50 см 

          -        5,00 лв        5,00 лв 

5. Култивиране     двукратно      10,00 лв      20,00 лв 

6. Засаждане  2220 разсада        0,10 лв    220,00 лв 

      Всичко:  307,00 
лв 

 Отглеждане  I-ва година:   

1. 
Торене с 
амониева 
селитра 

         20 кг         0,25 лв         5,00 лв 

2. Култивиране   трикратно       10,00 лв       30,00 лв 

3. 
Пръскане с 
ронстар 

          0,4 л       24,30 лв         9,72 лв 

4.  
Окопаване 
ръчно 

   двукратно        6,69 лв       13,38 лв 

5.  
Премахване на 
съцветия 

         -       10,00 лв        10,00 лв 

     Всичко:   68,10 лв 
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Отглеждане на цветоотдаващо насаждение II-ра година: 

1. 
Торене с 
амониева 
селитра 

          10 кг        0,25 лв             2,50 лв 

2. 
Пръскане със 
синбар 

       0,180 кг    115,00 лв         100,700 лв 

3. Култивиране   двукратно     10,00 лв            20,00 лв 

4. Жътва           -     10,00 лв            10,00 лв 

5. 
Превоз на 
суровина 

          10 км       0,10 лв             1,00 лв 

6. 
Торене със 
суперфосфат 

          30 кг       0,29 лв            8,70 лв 

7 . Култивиране            -     10,00 лв           10,00 лв 

    Всичко:  72,90 лв 

 Отглеждане  цветоотдаващо насаждение III-та година: 

1. 
Торене с 
амониева 
селитра 

         10 кг         0,25 лв             2,50 лв 

2. 
Пръскане със 
синбар 

         0,180 кг      115,00 лв           20,70 лв 

3. Култивиране     двукратно        10,00 лв           20,00 лв 

4. Жътва           -        10,00 лв           10,00 лв 

5. Превоз на 
суровина 

         10 км          0,10 лв             1,00 лв 

6. 
Торене със 
суперфосфат 

          30 кг          0,29 лв             8,70 лв 

7. Култивиране           -        10,00 лв           10,00 лв 

    Всичко: 72,90 лв             

 
Отглеждане 
цветоотдаващо 

Като III-та 
година 

 Всичко: 72,90 лв 
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насаждение 
IV-та година 

 

Отглеждане 
цветоотдаващо 
насаждение V-
та година 

Като III-та 
година 

 Всичко: 72,90 лв 

    ВСИЧКО: 666,70 
лв 

Необходими работници: 4 души.   

РАЗХОДИ   И ОСИГУРОВКИ ЗА 1 ЧОВЕК/ГОДИНА за отглеждане 
на 50 дка лавандула:                                                                                     

Видове разходи:                  %:                          Сума –лв:                                
РЗ                                                                          3485,00                      
Социални осигуровки      26,3                              916,56                          
Здравни осигуровки            7                                 243,95                             
Фонд пенсии                        3,2                              111,52                    
ВСИЧКО:                                                            4757,03 

РАЗХОДИ И ОСИГУРОВКИ НА 1 ЧОВЕК/ГОДИНА за отглеждане на 
1 дка лавандула: 4757,03 : 50 = 95,14 лв 

РАЗХОДИ И ОСИГУРОВКИ за 4 души: 95,14 лв х 4 = 380,56 лв/година 

За създаване и отглеждане на лавандулана площ от 1 дка за  5 години: 
5 години х 4 души х 95,14 лв = 1902,80 лв. 

Среден добив: 

II-ра година:  400 кг цвят 

III-та година: 500 кг цвят 

IV-та година: 500 кг цвят 

V-та година:  500 кг цвят 

ПРИХОДИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛАВАНДУЛА: 

Прибиране на цветовете от втората година 
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II-ра година – добив: 400 кг/дка х 2,50 лв/кг = 1000 лв 

III-та година – добив: 500 кг/дка х 2,50 лв/кг = 1250 лв 

IV-та година – добив: 500 кг/дка х 2,50 лв/кг = 1250 лв 

V-та година – добив: 500 кг/дка х 2,50 лв/кг = 1250 лв 

ОБЩО приходи от продажба: 4750,00 лв 

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ за 1 дка лавандула за 5 години: 

ОБЩО разходи за материали: 666,70 лв 

ОБЩО разходи за РЗ и осигуровки: 1902,80 лв 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2569,50 лв 

ПРИХОДИ от продажба на продукция – свеж цвят: 4750,00 лв 

ПЕЧАЛБА = ПРИХОДИ – РАЗХОДИ = 4750,00 лв – 2569,50 лв = 

2180,50 лв 

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ от 50 дка лавандула за 5 години: 

ПЕЧАЛБА = ПРИХОДИ/237500 лв/ - РАЗХОДИ/128475 лв/= 109025 лв 
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                                        5. Лайка /Chamomillae/: 

 

              Медицинската  лайка  е  едногодишно  растение  от  семейство  
сложноцветни. Тя има специфичен приятен аромат, който я отличава от  
другите  растения. Расте във всички райони по угари, край пътища, поляни 
и др. Лайката в Северна България е по-качествена от лайката в Южна  
България.                                                                                                           
      Употребяват се  цветовете.                                                                            
      Лайката намира широко приложение в народната и официалната 
медицина. Използва се като лекарствена суровина и за чай. Тя е 
противовъзпалително, кръвоспиращо, антиспазматично, седативно, 
болкоуспокояващо, потогонно и жлъчогонно средство. Действа активно на 
продълговатия мозък, засилва и учестява дишането, ускорява ритъма на 
сърцето, засилва отделянето на стомашен сок, възбужда апетита. Лайката 
намира приложение при лекуване на бронхиална астма, ревматизъм, 
екземи, изгаряния и др. Използва се при производството на парфюми и 
козметични  средства.                                                                                     
        Лайката съдържа етерично масло в състава на което влизат 
редица ценни вещества: хамазулен, терпен, капринова и изовалерианова 
киселина, горчиви и слизести вещества, смоли, каротин и др.          
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                                                 Сортове:   

� Лазур: 
              Висококачествен и високодобивен сорт. Съцветията му са 2-3  
пъти по-големи от тези на дивата лайка. Съдържанието на етерично масло  
е  близо  два  пъти  повече.   
              Лайката  е  едногодишно  растение.  Тя  може  да  се  отглежда  по  
няколко  години  на  едно  място,  тъй  като  семената  и  се  самозасяват. 
              Лайката  има  къс  вегетационен  период  -  около  100  дни. 
              Тя е сухоустойчиво  растение,  но  през  периода  на  поникване  се  
нуждае  от  добро,  но  не  много  голямо  овлажняване  на  почвата. 
              Лайката  е  светлолюбиво  и  топлолюбиво  растение.  Расте  на  
всички видове почва, но при отглеждането и трябва да се избират  такива  с  
добър  воден  и  хранителен  режим,  чисти  от  плевели. 
              Най-добрите  предшественици  за  лайката  са  зимните  житни  и  
окопните  култури. 
              Засяването може да се извърши рано през есента, предзимно      
или  рано  през  пролетта.  Най-висок  и  сигурен  добив  с  най-високо  
съдържание  на  етерично масло  се  получава, когато  лайката  се  сее  през  
втората  половина  на  септември  и  не  по-късно  от  средата  на  ноември. 
              Предзимната  сеитба  е  несигурна,  тъй  като  има  опасност  от  
измръзване  на  насажденията. 
              При  ранната пролетна сеитба  цъфтежът  се забавя  с 2 - 3 седмици,  
получават  се  по-ниски  добиви  и  съдържанието  на  етерично  масло  в  
цветовете  е  по-ниско. 
              Много  добри  резултати  дава  отглеждането  на  лайка  на  една  и  
съща  площ  в  продължение  на  няколко  години.  
              Цветовете  на  лайката  се  берат,  когато  50  %  от  цветовете  в  
цветните  кошнички  са  разцъфтели. Брането  се  извършва  няколкократно  
през  2-3  дни. Бере  се  в  сухо, слънчево  и  тихо  време  след  вдигане  на  
росата със специални гребени - лайкоберачки или лайкосъбирачни  
машини. Набраните цветове се  пренасят  в  плитки кошници  или  касетки.  
Те не трябва да стоят повече от  2-3 часа в тези съдове, за  да  не  почернеят. 
Суровата лайка се пресява през сита  с отвори 8 - 9 мм,  за  да  се  
отстранят  треви,  дръжки  или  други  примеси.   
              Сушенето става  като цветовете се разстилат на тънък пласт  върху  
рамки. На  1 кв.м  се разстилат около 1 кг цветове. Рамките  може  да  стоят  
няколко  часа  на слънце  и  след  това  се  нареждат  една  върху друга  под  
навес  или  в  помещение. Сушенето  може  да  се  прави и  в сушилни  при  
температура  до  40  градуса Целзий.   
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              Изсушеният цвят  се  сортира  по  качество: екстра, първо  и  второ.  
Поставя  се  в  шперплатови  каси  с  обозначено  качество  и  тегло.   
              Влажността  на  изсушената  стока  трябва  да  бъде  до  12  %. 
              Механизираното  събиране  на  лайката  за  производство  на  
етерично  масло  се  извършва  еднократно,  в  пълен  цъфтеж  и  на  
височината  на  най-ниско  разположените  цветове.  Етеричното  масло  се  
извлича,  когато  суровината  е  в  свежо  или  леко  завехнало  състояние. 
              Добивът  от  1  дка  е  1000 - 1200  кг  сурови  цветове.   
              Рандеманът  за  превръщане  от  свежо  в  сухо  тегло  е  5:1. 
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
ЛАЙКА (Matricaria camomilla L.)  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи : 

1. Разсад 11 000 бр.    0,03 лв 330,00 лв 

2. 

Дълбока оран 
15-20 см - 30-40 
дни преди 
разсаждането 

- -   12,50 лв 

3. 

Култивиране 
15-18 см - 6 дни 
преди 
разсаждането  

- -    3,50 лв 

4. 

Браздене 
непосредствено 
преди 
разсаждане 

- -    2,50 лв 

5. 

Торене с 
оборска тор 
едновременно с 
дълбока оран 

2000 кг/дка -   10,00 лв 

6. Разсаждане 5 ч/д   10,00 лв   50,00 лв 

7. 
Поливане след 
разсаждане 
водоподаване 

2 ч/д   10,00 лв 
                               
20,00 лв                   
4,00 лв 

8. 
Подхранване 
във фаза 
разклоняване на 
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стъблото: 

а/ калий 

б/ азот 

 

8 кг/дка 

8 кг/дка 

   

 0,60 лв 

   0,40 лв 

    

4,80 лв 

   3,20 лв 

9. 

Окопаване 
между 
растенията - 
двукратно 

2 ч/д  10,00 лв   40,00 лв 

10. 

Механизирано 
окопаване 
между редовете 
- два пъти 

-    2,50 лв     5,00 лв 

11. 
Бране, сушене и 
опаковане 

- -   15,00 лв 

12. Наем за земя - -   10,00 лв 

13. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ :   525,50 лв/дка 
  

 
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 

• Сух цвят – 220 кг/дка х 4,50 лв/кг - 990,00 лв/дка 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА : 464,50 лв/дка 
 
ЗАБЕЛЕЖКА : Ако насажденията се използват като многогодишни, 
печалбата от  декар през втората и третата година значително се повишава, 
тъй като инвестициите намаляват до присъщите разходи за бране, 
заготовка и опаковане, а всички други разходи отпадат. 
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                      6. Градински чай  /Salvia officinalis/ 
 

 
 
             Градинският чай е многогодишно полухрастовидно вечнозелено 
растение от семейство Устоцветни.  
              Цялата надземна част на растението съдържа етерично масло, но 
най-много се използват листата му, тъй като в тях е най-голямото 
съдържание – до 2,5 %.  
              Градинският чай се използва в медицината като дезинфекционно и 
противовъзпалително средство, против ларингит, стоматит, фарингит, 
кашлица, белодробен катар, изобилно изпотяване, намалява секрецията на 
млечните жлези /при отбиване на кърмачета/, използва се при бронхит и 
възпаление на устната кухина. Той действа добре при възпаление на 
стомаха, червата, черния дроб, жлъчния мехур, бъбреците, стомашни язви. 
От него се приготвят запарки за компреси при трудно зарастващи гнойни 
рани. Използва се за гаргара при възпаление на сливиците и зъбобол. 
              Градинският чай се използва и в парфюмерийната и хранително-
вкусовата промишленост. 
              Билката съдържа: етерично масло, гликозиди, танин, сапонин, 
различни фосфати, каротин, витамин С, провитамин А, аспортин, оксалова 
киселина, горчила, каучук и др. 
              Градинският чай е медоносно и противоерозионно растение.  
              Градинският чай е сухоустойчиво, студоустойчиво, топлолюбиво и 
некапризно растение. Не е взискателен към светлината, влажността и 
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почвите, но добре се развива на сухи, песъчливо-глинести, 
водопропускливи и на черноземни и наносни почви.  
              Той цъфти през май, а семената му узряват през юли. Основните 
фази на градинския чай са следните: бутонизация – 23 май; цъфтеж – 3 
юни; прецъфтяване  – 16 юни; узряване на семената – 22 юли - 6 септември. 
              Съществуват много видове и сортове градински чай:  
              - Далматинската салвия от вида Salvia officinalis се приема за 
стандартния тип салвия, която служи за сравнение между останалите 
сортове, благодарение най-вече на финия и характерен аромат, който 
притежава. Този сорт салвия е селекционирана и се отглежда най-много по 
Далматинското крайбрежие на бивша Югославия. Най-големите 
производители на градински чай са страните от бивша Югославия и 
Албания.   
              - Salvia fruticosa и Salvia lavandulifolia – големи количества от 
тези видове се произвеждат в Гърция и Испания.. 
              Градинският чай се отглежда на едно място над 10 години. Поради 
това се препоръчва преди засаждането на разсада почвата добре да се 
очисти от многогодишните плевели. Насажденията се създават на 
самостоятелни участъци извън сеитбообращенията. 
              Размножава се по два начина – чрез: 

o Директна сеитба – за предпочитане е, тъй като при нея 
се получава суровина с ниска себестойност. Сеитбата се прави през 
ноември или февруари - март. За семепроизводство на градинския чай се 
оставят най-добре развитите растения, от които не се събират листа. При 
пълна зрелост стъблата се ожънват, очукват, превяват и се оставят 1-2 дни 
на слънце, за да изсъхнат. Средният добив на семена от декар е 15 - 20 кг. 

o Разсад, произведен в открити лехи – засаждането се 
прави от края на март до края на април. През първата година растенията се 
развиват в открити лехи и площта, определена за градинския чай може да 
се използва за сеитба на други култури. 
              Листата на градинския чай се събират в момента на бутонизация.  
През първата година се прибират само веднъж, а през следващите – 2-3 
пъти. Прибирането на листата започва през цъфтежа и продължава до края 
на октомври. През първите беритби се прибират само долните листа, а през 
последната - всичките, заедно с най-горните връхчета. Висококачествената 
суха дрога от салвия трябва да има максимален брой млади листенца със 
сребрист цвят, а по-големите долни листа да са с тъмнозелен цвят. 
Стъблата се отрязват със сърп или косачка или механизирано на 10 см от 
почвата. След това листата се отделят от стъблата, растилат се на тънък 
пласт и се изсушават на сянка в сухи и проветриви помещения. Могат да се 
изсушат и в сушилни при температура около 50 градуса по Целзий. 
Влажността на изсушените листа не трябва да бъде по-висока от 12 %. 
Изсушените листа се балират или опаковат в кашони. 
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              Според международния стандарт, градинският чай се окачествява 
според съдържанието на етерично масло в сухата дрога, а именно: в 
стръкове – 0,5% масло (5 мг масло /кг сухи стръкове), стрити листа от 
салвия – 0,3% (3 мг/кг сухи стрити листа). 
              Максималните добиви при градинския чай се получават от втората 
до шестата година и са около 2500 кг сурова маса или 580 кг сухи листа. 
Рандеманът за превръщане от свежо в сухо състояние е 4,3:1. 
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   АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
ГРАДИНСКИ ЧАЙ (Salvia officinalis L.) 

Градинският чай се отглежда на едно място над 10 години.  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума / лв / дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 4000 бр.   0,07 лв 280,00 лв 

2. 

Дълбока оран и 
торене с 
оборска тор 4 
т/дка 

- -  12,50 лв 

3. Култивиране - -    3,20 лв 

4. Браздене - -    2,50 лв 

5. 

Торене: 

-суперфосфат 

-амониева 
селитра 

-калиева сол 

  

30 кг 

20 кг 

15 кг 

  

  0,60 лв 

  0,60 лв 

  0,40 лв 

 

 18,00 лв 

 12,00 лв 

   9,00 лв 

6. 
Разсаждане 
поливане 

5 ч/д 10,00 лв  50,00 лв 

7. 
Ръчно 
окопаване - 4 
пъти 

2 ч/д 10,00 лв  80,00 лв 

8. 
Механизирано 
окопаване 4 
пъти 

-   2,50 лв  10,00 лв 

9. 
Бране на лист - 
1 път 

2 ч/д 10,00 лв  20,00 лв 
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10. 
Сушене 
принудително 

- -  15,00 лв 

11. Наем за земя - -  10,00 лв 

12. Застраховка - -  15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  537,20 лв 

Разходи за всяка следваща година : 

1. 

Торене 
комбинирано 
като през 
първата година 

- -  39,00 лв 

2. 
Ръчно 
окопаване - 4 
пъти 

2 ч/д 10,00 лв  80,00 лв 

3. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-   2,50 лв  10,00 лв 

4. 
Бране на лист - 
4 пъти 

2 ч/д 10,00 лв  80,00 лв 

5. 
Сушене - 4 
пъти 

- -  60,00 лв 

6. Наем за земя - -  10,00 лв 

7. Застраховка - -  15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА :  294,00 лв 
  

ОБЩО РАЗХОДИ за 10 години: 3183,20 лв 
 

ПРИХОДИ през първата година :  

• Сухи шмулени листа – 200-250 кг/дка х 2,00 лв/кг = 400-500,00 
лв/дка 
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ПРИХОДИ през втората и всяка следваща година : 

• Сухи шмулени листа 500-580 кг/дка х 2,00 лв = 1000-1160,00 лв/дка 

ОБЩО ПРИХОДИ за 10 години: 9400 – 10940 лв 

ПЕЧАЛБА за 10 години: 6216,80 – 7756,80 лв  
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            7.  Жълт кантарион /Hypericum Perforatum L./ 
 

 
 
              Жълтият кантарион от дълбока древност досега е една от най-
често употребяваните  и изключително полезни билки.  
              Жълтият кантарион расте из цялата страна по тревисти места, из 
храсталаците и сечищата, край пътищата и из нивите и в редки гори до 
2000 м надморска височина. 
               Той е многогодишно растение от сем. Звъникови с височина  30 -
100 см. Употребяват се стръковете му. 
              Жълтият кантарион се използва в медицината за лечение на 
множество болести. Той притежава разнообразни и много полезни 
свойства. Действа противовъзпалително, противомикробно, 
ранозаздравяващо и противоязвено, тонизира нервната система, има 
подчертан кръвоспиращ ефект, подобрява оросяването на сърдечния 
мускул, засилва сърдечната дейност, леко понижава артериалното 
налягане, има пикочогонен ефект. Използва се във фармацевтиката за 
производство на лекарства и като билков чай. 
              Билката съдържа: хиперицин, хиперфорин, флавоноиди, дъбилни 
вещества, етерични масла. 
              Жълтият кантарион може да се култивира на всякакви почви, но 
предпочита глинесто-песъчливи , богати на органични вещества почви. 
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              Най-добрите предшественици на кантариона са зърнените, 
бобовите и др. фуражни култури, които оставят почвата чиста от плевели. 
              Разсаждането на разсада на полето може да се провежда рано 
напролет /март-април/ или късно наесен /октомври-ноември/. Желателно е 
това да става по време на дъжд или непосредствено след него. 
              Икономически целесъобразно е използването на засадените площи 
не повече от 4 години. След това растенията силно се сгъстяват и започват 
да си пречат. След четвъртата година растенията могат да бъдат 
размножени вегегативно чрез разделяне на коренищата. 
              През вегетацията се прибират 2-3 реколти, като първата е в 
началото на юни, а последната през септември-октомври. Стръковете се 
косят с дължина до 25 см от върховете надолу в началото на фаза цъфтеж. 
Прецъфтелият кантарион е с ниско качество. 
              През първата година на засаждането  добивите са около 250 кг 
суха дрога или 870 кг свежа маса от декар. През следващите години се 
правят 2-3 откоса и могат да се получат до 550 кг суха маса. По-голямото 
количество суровина се получава при първия откос.  
              Окосените и почистени стръкове се навързват на китки и се сушат 
окачени на телове в проветриви и тъмни помещения. Изсушените на 
слънце стръкове потъмняват и губят търговските си качества. Може да се 
суши и в сушилня при температура до 45 градуса по Целзий.  
              Рандеманът за превръщане от свежо в сухо състояние е 3,5-4:1.  
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
ЖЪЛТ КАНТАРИОН (Hypericum perforatum) 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка. 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 8000 бр.    0,04 лв 320,00 лв 

2. Дълбока есенна оран - -   12,50 лв 

3. Зимно брануване - -     2,50 лв 

4. Пролетно култивиране - -     3,20 лв 

5. 
Механизирано 
браздене 

- -     2,50 лв 

6. 
Торене без стойността 
на торта 

- -     0,85 лв 

7. Азотна тор 
15 кг/дка х 2 
пъти годишно 

-   12,00 лв 

8. Разсаждане ръчно 5 ч/д  10,00 лв   50,00 лв 

9. 
Поливане при 
разсаждане 
механизирано 

- -     5,00 лв 

10. 
Окопаване с 
култиватор (2-кратно) 

-    2,50 лв     5,00 лв 

11. 
Окопаване ръчно 
(двукратно) 

1 ч/д  10,00 лв    10,00 лв 

12. 
Поливане от хидранти 
(двукратно) 

-    5,00 лв    10,00 лв 

13. 
Косене, сушене, 
балиране (двукратно) 

- -    30,00 лв 

14. Наем на земя - -    10,00 лв 
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15. 
Застраховка за 4 застр. 
събития 

- -    15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 488,55 лв 
  

Разходи за втората и всяка следваща година : 

1. 
Механизирано 
култивиране 
(двукратно) 

-    2,50 лв    5,00 лв 

2. 
Ръчно 
окопаване(еднократно) 

2 ч/д/дка  10,00 лв  20,00 лв 

3. Торене (двукратно) - -    9,05 лв 

4. 
Поливане от хидранти 
(двукратно) 

- -  10,00 лв. 

5. 
Косене, сушене, 
балиране (двукратно) 

- -  30,00 лв 

6. Наем за земя - -  10,00 лв 

7. Застраховка - -  15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА : 99,05 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД : 884 , 75 лв /дка  
  

 
ДОБИВИ, ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ И ПЕЧАЛБА: 
 
1. Добив за една година от два откоса около 1200 кг свежа маса. 
 
Рандеман 4:1.  
 
Добив на суха маса приблизително 300-350 кг/дка. 
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2. Цена за 1 кг суха дрога - не следва да е по-ниска от 3,00 лв. 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 5 години х 300-350 кг х 3 лв/кг = 4500-5250 лв 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за 5-годишен период: 3615-4365 лв 
 
През последните три години цената на сухия стрък от  жълт кантарион се 
задържа   ниска не само на българския пазар. В САЩ и Канада цената не 
надхвърля 2,5 USD за килограм, а в  България на вътрешен пазар  цената е 
около  1-1,20 лева за килограм качествен сух култивиран кантарион. 
 
ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ : Още през първата година 
културата         е икономически  изгодна, тъй като  интересът към  
култивирания  кантарион е голям      и  приходите, които при спазване на 
технологичните  изисквания са напълно реални,    са достатъчно  големи,  
за да  се реализира  сериозна печалба. През втората , третата      и четвърта 
година приходите значително се увеличават за сметка на намаляващите 
разходи. Културата се отглежда на едно място не повече от четири години. 
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                          8.  Дилянка /Valeriana officinalis/ 
 

 
 
              Дилянката е многогодишно тревисто растение от семейство 
Валерианови. Нарича се още валериана. Среща се във високите планински 
и полупланински райони. Използват се корените и коренищата, които са 
класическа лекарствена суровина. 
              Дилянката е ценно лекарствено растение, което се прилага в 
народната и официалната медицина. Валериановите препарати, настойки и 
тинктури се използват като успокояващи средства при нервно възбуждане, 
безсъние, невроза на сърдечно-съдовата система, усилване секрецията на 
стомашно-чревния тракт и стимулиране отделянето на повече жлъчен сок. 
              Дилянката съдържа: етерично масло, изовалерианова киселина, 
валепотриати и др. 
            Дилянката  има няколко подвида с много разновидности.                                                                                   
Във вида Valeriana officinalis са включени 42 разновидности. 
                                                    
                                               Сортове: 
 

� Самоков 39 – принадлежи към вида Valeriana officinalis. 
Има висока сухоустойчивост. Подходящ е за отглеждане в райони с 
надморска височина 650-1000 м. 
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� Самоков 48 – подходяща за отглеждане в райони с 
надморска височина 350-600 м. 

�  Шипка – принадлежи към вида Valeriana officinalis. Има 
добре развито коренище и дебели корени. Добивът е висок. 
              И трите сорта са високодобивни и с висока биологична активност 
на корените. От тях се получава висококачествена суровина.   
              За получаване на корени дилянката се отглежда като едногодишна 
култура, а за добиване на семена – като двугодишна.  
              Дилянката е студоустойчиво и влаголюбиво растение. Подходящи 
за нея са рохкавите водопропускливи черноземни почви с неутрална или 
алкална реакция. Неподходящи са тежките глинести почви, смолниците, 
заблатените почви и т.н. 
              Дилянката трябва да се отглежда след предшественици, които 
оставят почвата добре разработена, богата с хранителни вещества и чиста 
от плевели. Добри предшественици за нея са зимните житни, 
кореноплодните, зеленчуковите и фуражните култури. 
              Дилянката се размножава по три начина - чрез: 

o Директна сеитба – осигурява по-високи добиви от декар 
и по-ниски разходи на труд. Извършва се в 3 срока: през ноември и 
декември /предзимна/, през февруари /ранна пролетна/ и през юли /лятна/. 
Най-подходяща и с високи добиви с ниска себестойност е предзимната 
сеитба. 

o Разсад – есенното засаждане се предпочита пред 
пролетното, тъй като при него растенията са по-добре осигурени с влага. 

o Коренови издънки /вегетативно/ – прилага се при 
селекционна работа и за размножаване на ценни сортове. То не е изгодно 
за масово производство, тъй като по-голяма част от коренищата се отделя 
за посадъчен материал.    
              Корените на дилянката нарастват от юли до средата на септември 
и затова трябва да се вадят през втората половина на септември. 
Извадените корени се изтръскват от пръстта и се отрязват всички надземни 
части. Премахват се пъпките по издънките и старото коренище. Сухите и 
изгнили коренища се почистват. После се измиват бързо в течаща вода.  
Корените се разцепват на две до четири части без да се разкъсват. 
Разстилат се на тънък пласт /до 15 см/ и се оставят 1-2 дни да съхнат на 
открито или в проветриви помещения. Разбъркват се няколко пъти. 
Окончателното им изсушаване се извършва в сушилни при температура 
35-40 градуса по Целзий. Корените са изсушени, когато при огъване се 
чупят. 
              Изсушените корени се слагат в ютени или конопени чували и се 
съхраняват в проветриви и сухи помещения. 
              Влагата в изсушените корени трябва да бъде под 16 %. 
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              Добивите от декар варират /в зависимост от почвените и 
климатичните условия и от прилаганата агротехника/от 1000 до 2000 кг 
сурова маса или от 200 до 400 кг суха.  
              Рандеманът за превръщане от свежо в сухо състояние е 5:1.  
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
ВАЛЕРИАНА (Valeriana officinalis L.)  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка 

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 10000 бр.   0,05 лв 500,00 лв 

2. 
Есенна дълбока 
оран 

- -   12,50 лв 

3. Култивиране - -     3,50 лв 

4. 
Брануване 
(едновременно с 
култивирането) 

- -     2,50 лв 

5. 
Разсаждане 
ръчно 

5 ч/д 10,00 лв   50,00 лв 

6. 
Поливане при 
разсаждане 

- -     5,00 лв 

7. 

Окопаване  -
четирикратно:        
а) 
непосредствено 
след 
разсаждането; б) 
след образуване 
на розетка;              
в) трето и 
четвърто 
окопаване - при 
появяване на 
плевели 

1 ч/д/дка 10,00 лв   40,00 лв 

8. 
Торене (без 
стойн. на торта) 

двукратно   0,85 лв    1,70 лв 

9. Азотна тор двукратно х 10   0,40 лв    8,00 лв 



 52 

кг/дка 

10. 
Поливане от 
хидранти 

трикратно   5,00 лв   15,00 лв 

11. 
Орязване на 
цветоносни 
стъбла - ръчно 

4 пъти х 0,5 ч/д 10,00 лв   20,00 лв 

Всичко :   658,20 лв 

Други присъщи разходи за първа година : 

1. Наем - -   10,00 лв 

2. 
Застраховка за 4 
застрах. събития 

- -   15,00 лв 

Всичко :    25,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 683,20 лв/дка 
  

Разходи през втора година : 

7. 

Окопаване 
четирикратно: 
а)непосредствено 
след 
разсаждането; б) 
след образуване 
на розетка;              
в) трето и 
четвърто 
окопаване - при 
появяване на 
плевелите 

1 ч/д/дка 10,00 лв   40,00 лв 

8. 
Торене (без 
стойността на 
торта) 

двукратно   0,85 лв    1,70 лв 

9. Азотна тор 
двукратно х 10 
кг/дка 

  0,40 лв    8,00 лв 
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10. 
Поливане и 
хидранти 

трикратно   5,00 лв   15,00 лв 

11. 
Орязване на 
цветоносни 
стъбла - ръчно 

4 пъти х 0,5 ч/д -   20,00 лв 

12. 
Вадене, миене, 
рязане на корени 

3 ч/д 10,00 лв    30,00 лв 

Всичко :   114,70 лв 

Други присъщи разходи през втора година : 

1. Наем - -   10,00 лв 

2. 
Застраховка за 4 
застрах. събития 

- -   15,00 лв 

Всичко :     25,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА : 139,70 лв/дка 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДВЕТЕ ГОДИНИ : 822,90 лв/дка 
  

 
ДОБИВИ/ДКА: 
1.Свежи корени - 1000-1500 кг 
2.Сухи корени - 250-300 кг 
 
ОЧАКВАНИ  ПРИХОДИ :  Цените на валерианата, произведена  в  
България  през последните 5-6 години са изключително ниски, поради 
ниското качество на  дрогата. Това  качество  се  дължи  най-вече на  
използването  за  производство на посадъчен материал на семена от 
неустановен произход - от разпаднали се и  остарели сортове. 
На международния пазар цените на сухите корени от валериана са от 3 до 6 
евро за  килограм  и зависят от съдържанието на активни вещества в тях. 
Изходът от тази ситуация е един – използването на вносни 
висококачествени семена от високодобивни сортове  в  производството на 
посадъчен материал.  В противен случай  България ще загуби и последните 
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си останали позиции на европейския и световния пазар. 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 1500-3600 лв 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за 2-годишен период: 677-2777 лв 
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                               9. Мащерка /Thymus  serpyllum/ 
 

 
 
              Мащерката е полухрастовидно многогодишно растение от 
семейство Устоцветни.  Отглежда се и като едногодишна култура. 
Съществуват над 300-400 вида сортове, които се различават по формата на 
цветовете, листата, аромата и др. У нас са разпространени около 15 вида. 
              В диво състояние вирее по сухите открити склонове на височина 
до 1000 м. 
              Култивирано  се  отглеждат  2 вида: южна френска и зимна немска. 
При нашите условия мащерката се развива добре, като за Северна 
България се препоръчва отглеждането на немската мащерка, който сорт 
издържа на отрицателни зимни температури, докато френската може да 
претърпи частични измръзвания в много студените и безснежни зими. 
              Използва се  цъфтящата надземната част. 
              Мащерката е лекарствено и етеричномаслено растение. Използва 
се в медицината, фармацевтичната, парфюмерийната и хранително-
вкусовата промишленост, за лечебни чайове, за дезинфекциране на 
жилища и др.  
              Мащерката съдържа: етерично масло, дъбилни вещества, смоли, 
тритерпенова и сапонинова киселина, тимус-сапонин, лютеолин, олеанова 
и урсолова киселина и др. 
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              Мащерката е топлолюбиво и светлолюбиво растение. Взискателна 
е към почвата  -  развива се добре  на  леки  плодородни почви.   Не  понася  
близки подпочвени води. Размножава се чрез директна сеитба и чрез 
разсад. 
              Мащерката се отглежда на едно място 4-5 години. Това налага за 
предшественици да се избират култури, които оставят почвата чиста от 
плевели. Такива са зимните житни и добре торените окопни култури.  
              През първата година мащерката се прибира само един път /в 
периода на масовия цъфтеж – м.май/, а през следващите години – два пъти 
/през м.май и през м.септември/октомври/. Прибира се с косачка в 
слънчево и сухо време. Преди прибиране трябва да се оплеви, за да се 
получи чиста суровина. Растенията се изрязват на височина 10-15 см.  
              За получаване на етерично масло изрязаната  суровина се прибира 
в свежо състояние и се подлага на парна дестилация. Може да се дестилира 
и изсушена суровина, но при дестилацията и се регистрират загуби в 
рамките на 18% по сравнение с дестилацията на свежа дрога. 
              За заготвяне като дрога изрязаната суровина се почиства от 
плевели и се изсушава по естествен начин като се разстила на сянка под 
навеси. Може и да се изсуши в сушилня при температура 40-45 градуса по 
Целзий. След изсушаването дрогата трябва да е запазила своя естествен 
зелен цвят на листата и стъблата и моравочервен цвят на цветовете. 
Изсушената маса може да се орони и да се почисти със специални 
чистачни машини със сита с диаметър на отворите 0,5 мм.  
              През първата година добивът от декар е 2000 кг свежа маса или 
570-600 кг сушени стръкове.  
              Рандеманът за превръщане от свежо в сухо тегло е 3,5:1. 
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   АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
МАЩЕРКА (Thymus vulgare L.) 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв. 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 10 000 лв   0,04 лв 400,00 лв 

2. 
Дълбока 
есенна оран 

- -   12,50 лв 

3. 
Зимно 
брануване 

- -     2,50 лв 

4. 
Пролетно 
култивиране 

- -     3,50 лв 

5. 
Механизирано 
браздене 

- -     2,50 лв 

6. 
Торене (без 
стойн. на 
торта) 

- -     0,85 лв 

7. Азотна тор 15 кг -   14,70 лв 

8. 
Разсаждане 
ръчно 

5 ч/д 10,00 лв   50,00 лв 

9. 
Поливане при 
разсаждане 

- -     5,00 лв 

10. 
Окопаване с 
култиватор 
(двукратно) 

-   2,50 лв     5,00 лв 

11. 
Окопаване 
ръчно 
(двукратно) 

1 ч/д 10,00 лв    20,00 лв 

12. 
Поливане от 
хидранти 

-   5,00 лв    10,00 лв 
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(двукратно) 

13. 
Косене, 
сушене, 
балиране 

три пъти 15,00 лв    45,00 лв 

     

Всичко:  571,55 лв 

Други присъщи разходи за първа година: 

1. Наем за земя - -   10,00 лв 

2. 
Застраховка за 4 
застр. събития 

- -   15,00 лв 

Всичко:    25,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  596,55 лв/дка 
  

Разходи втора и всяка следваща година : 

1. 
Механизирано 
култивиране 
(двукратно) 

-   2,50 лв     5,00 лв 

2. 
Окопаване 
ръчно 
(двукратно) 

1 ч/д 10,00 лв    20,00 лв 

3. 
Торене 
(четирикратно) 

- -    18,10 лв 

4. 
Поливане от 
хидранти 

-   5,00 лв    10,00 лв 

5. 
Косене, сушене, 
балиране 
(трикратно) 

- 15,00 лв    45,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА :  98,10 лв 
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ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД:  890,85 лв/дка 
  

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ : 

• Добив от 1 декар - 570 кг суха дрога/дка х  0,90 лв/кг = 513,00 лв 
• Добив от 1 дка за 4 години - 2280 кг суха дрога/дка х 0,90 лв = 

2052,00 лв 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД : 1161,15 лв/дка 
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                     10.   Бял равнец /Achillea millefolium L./ 
 

 
               
              Белият равнец е многогодишно тревисто растение от семейство 
Сложноцветни. Съдържа главно етерични масла. 
               Използваеми части: стръковете  и съцветията.  
               Белият равнец се използва за направата на лечебни чайове, 
компреси, тинктури, бани. Той е: 

� Ефикасно кръвоспиращо средство. 
� Болкоуспокояващо и ободряващо средство. 
� Нормализира двигателната и секреторната функция на стомаха. 
� Противовъзпалително средство, дължащо се на съдържащия се в 

етеричното масло хамазулен. 
� Като помощно средство в терапията за лечение на възпаление на 

яйчниците, при миома и бяло течение. 
� Седативно средство при жени в климактериума. 

              Белият  равнец  съдържа:  етерично  масло,  ахилеин,  дъбилни 
вещества, алкалоиди, флавонаиди, органични киселини, витамин С и К, 
аспаргин, нитрати и др. 
              Белият равнец е сухоустойчиво и студоустойчиво растение. Расте в 
равнинните, полупланински и планински райони и издържа температури 
до –30 градуса Целзий. Не е взискателен към почвената и въздушна влага и 
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към хранителните вещества в почвата, но предпочита лека и богата на 
хумус почва. Не понася тежките и влажни почви. Живее по-дълго на бедни 
и варовити такива. Понася сгъстяване на посевите, понеже не е 
взискателен към светлината. Понася засенчване и затова може да се 
отглежда и в овощни градини. Най-добър предшественик са зърнените 
бобови, зимните житни и фуражни култури.  
              Белият равнец се размножава чрез:              

• Директна сеитба -  най-подходящият срок за нея е краят на 
март – началото на май или септември-октомври на предходната година.  

• Разсад - най-добрия начин на размножаване. Най-подходящото 
време за изнасяне на разсада на полето е краят на септември-октомври.  

• Вегетативно размножаване -  извършва се чрез разделяне на 
коренищата и се прилага рядко и то само на малки площи.  
              Експлоатацията на растенията започва от втората година, понеже 
през първата те не цъфтят. Затова е препоръчително есенното разсаждане, 
тъй като още през следващата пролет растенията ще започнат цъфтежа си. 
При пролетното разсаждане ще се наложи да се изчака цветообразуването 
чак през следващата година. От култивирани площи стрък и съцветия от 
бял равнец се събират от втората година от юни до септември. Това винаги 
става от началото на цъфтежа и завършва с масовия цъфтеж. 
              Стръковете се отрязват на дължина 20-25 см от върха надолу с 
остър нож, сърп, коса или моторна косачка. Листата от неотрязаните части 
също се обират и се прибавят към стръковете. Не се събират нецъфтящи 
или прецъфтели стръкове, тъй като съдържанието на етерично масло в тях 
е малко. При култивираното отглеждане на белия равнец всяка година се 
събират по две реколти – първата през юни/юли, а втората – през 
август/септември. Прибирането на дрогата става в сухо и слънчево време. 
              Равнецът добре понася многократното рязане на стръковете, като 
дава по няколко реколти годишно. Той расте и в сьобщество с други 
култури, в които повишава съдържанието на етерични масла, тъй като е 
добър инсектицид и предпазва другите растения от вредители. Растенията 
бял равнец не трябва да се изскубват с коренищата. 
              Цветовете се берат преди пълното разцъфтяване в сухо време, като 
се отрязват цели с къси дръжки.  
              При събирането цветовете винаги се разполагат само в едната 
посока. Не е допустимо поставянето им в полиетиленови торби и чували. 
Събраният материал се почиства от по-дебелите стъбла, от примеси и 
повредени растения. Суровината се суши на сянка в проветриви 
помещения на тънък слой или навързана на китки, които се завързват със 
самите растения. Не се допуска връзването с канап или др. материали. 
Сушенето на слънце не се допуска, тъй като листата и цветовете губят 
баграта си, а оттам и качеството си. Стръковете съхнат 5-6 дни и трябва да 
се обръщат поне 2-3 пъти на ден. Билката е готова тогава, когато 
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стръковете се чупят при огъване. Може да се суши и в сушилня при 
температура до 35 градуса Целзий. 
              От 1 декар култивиран бял равнец през втората година на 
насаждението се получава 110-150 кг суха дрога стрък или 35-45 кг суха 
дрога цветни кошнички. През 3-та година добивите се увеличават и 
достигат 400 кг суха дрога стрък и 100 кг суха дрога цветни кошнички, а 
през 3-5-та година – 500 кг суха дрога стрък и над 120 кг суха дрога цветни 
кошнички. Рандеманът за превръщане от свежо в сухо тегло за стръка е 3:1. 
              След петата година е икономически неизгодно да се стопанисват 
насажденията, понеже се разреждат. 
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                                   АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА                
       КУЛТИВИРАНЕ  НА  БЯЛ  РАВНЕЦ  (Achillea millefolium) 
 
              Растението се култивира 4-6 години на едно място.  
 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 8 000    0,04 лв 320,00 лв 

2. Дълбока оран - -   12,50 лв 

3. Дискуване - -     6,50 лв 

4. Култивиране - -     3,50 лв 

5. Браздене - -     2,50 лв 

6. 
Разсаждане и 
поливане 

5 ч/д   10,00 лв   50,00 лв 

7. 
Ръчно 
окопаване - 4 
пъти 

2 ч/д   10,00 лв   80,00 лв 

8. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-    2,50 лв   10,00 лв 

9. 
Бране на 
стръкове 

3 ч/д   10,00 лв   30,00 лв 

10. Сушене - -   15,00 лв 

11. Наем за земя - -   10,00 лв 

12. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  555,00 лв 
  

Разходи през втора и всяка следваща година : 
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1. 
Ръчно 
окопаване - 4 
пъти 

2 ч/д   10,00 лв   80,00 лв 

2. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-     2,50 лв   10,00 лв 

3. 
Бране на 
стръкове 

3 ч/д   10,00 лв   30,00 лв 

4. Сушене - -   15,00 лв 

5. Наем за земя - -   10,00 лв 

6. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА 
:   160,00 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН  ПЕРИОД :   1195,00 лв/дка 
  

 
ПРИХОДИ за първа година: 

• Сухи стръкове - 150 кг /дка х 2 лв/кг = 300,00 лв/дка  

ПРИХОДИ за втора и следващи години: 

• Сухи стръкове - 500 кг/дка х 2 лв/кг = 1000,00 лв/дка 

ВСИЧКО приходи за 5 години : 4300 лв/дка 
  
ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за 5-годишен период : 3105,00 лв/дка 
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      11.  Риган /Origanum heracleoticum L./Origanum vulgare L./ 
 

 
 
                Риганът е многогодишно тревисто растение от семейство 
Устоцветни,  високо 50-60 см.  
              У нас има 2 вида риган: бял и червен /обикновен/. Те растат по 
скалистите и сухите, обрасли с храсти места; по поляните, горските сечища, 
просветлените гори, хълмовете; почти навсякъде в предпланините и 
планините. 
              Използваеми части са стръковете.  
              Риганът и продуктите от него имат широко приложение в 
парфюмерийната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост. 
От него се приготвят парфюми, чайове, запарки, компреси, тинктури, 
правят се бани. Използва се и като подправка за различни ястия. 
              Поради съдържанието на етерично масло риганът притежава 
отхрачващо, антисептично и успокояващо нервната система действие. 
Стимулира секрецията на потните, храносмилателните и бронхиалните 
жлези, засилва перисталтиката на червата, възбужда апетита. Действа 
потогонно, успокояващо кашлицата и отхрачващо при остри катари, при 
бронхити, трахеит, бронхиална астма, коклюш. Помага при атония и газове 
на червата, спазми на стомаха и червата, при чернодробни и жлъчни 
заболявания, при нервна възбуда, безсъние, главоболие, полова възбуда, 
              В българската народна медицина риганът се употребява при: 
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глисти, диария, газове,епилепсия, бронхит, трахеит, жълтеница, болести на 
черния дроб, безсъние, главоболие. 
              Външно приложение: препоръчва се за бани при кожни 
заболявания - обриви, лишеи, сърбежи; за налагане на лапи при възпалени 
лимфни жлези; за бани при рахит и скрофули. 
              Ригънът съдържа етерично масло, дъбилни вещества, аскорбинова 
киселина, витамин А и С, танини, минерални соли и др.  
              Той е медоносно растение. 
              Риганът  не  е  взискателен  към  почвата, но  расте лошо на  тежки 
глинести  и кисели почви. Той предпочита откритите и слънчеви места. 
Понася много добре зимните студове и в края на февруари започва 
вегетацията. Цъфти през лятото на втората година - м.юни / м.юли. 
              Риганът се размножава по два начина - чрез:  

• Директна сеитба на семената.  
• Разсади – засаждат се на открито през есента или през 

пролетта. 
              Риганът се бере по време на масов цъфтеж, започвайки от втората 
година. Растенията се режат на височина двадесетина см от повърхността 
на почвата, така че стъблата да са колкото може по-малко. 
              За добиване на етерично масло суровината се преработва по 
метода на водната дестилация в свеж  вид.  
              За  суха дрога свежите стръкове се навързват със самото растение 
хлабаво на тънки китки, наредени с цветовете в една посока. Китките се 
закачат върху телове, разделечени една от друга, в сухи и проветриви 
сенчести помещения или под навеси. През време на сушенето се проверява 
във вътрешността им и след като те са изсушени, билката е готова. Може 
да се сушат и в сушилня при температура 35-40 градуса по Целзий. 
                 През втората година се добиват 100-150 кг суха маса от един декар, 
а през следващите – 500-600 кг. Добивът на етерично масло е в рамките на 
0,26%, което се равнява на 1-1,3 кг/дка през първата година и 5-6,5 кг/дка 
през следващите. 
               Рандеманът за превръщане от свежо в сухо тегло е 4:1. 
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
БЯЛ РИГАН (Origanum heracleoticum) 

  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 8000 бр.     0,04 лв 320,00 лв 

2. Оран 22-25 см - -   12,50 лв 

3. Култивиране - -     3,50 лв 

4. 
Браздене 
механизирано 

- -     2,50 лв 

5. 
Разсаждане 
ръчно 

5 ч/д   10,00 лв   50,00 лв 

6. 
Поливане при 
разсаждане 

- -     5,00 лв 

7. 

Механизирано 
окопаване на 
междуредията - 
трикратно 

-     2,50 лв     7,50 лв 

8. 
Окопаване 
ръчно - 
трикратно 

1 ч/д   10,00 лв   30,00 лв 

9. 
Торене без ст-та 
на торта - 
двукратно 

-     0,85 лв     1,70 лв 

    
10. 

Азотна тор - 
двукратно 
суперфосфат 

10 кг/дка 

20 кг/дка 
    0,40 лв 

    4,00 лв 

    8,00 лв 

11. 
Косене, сушене, 
балиране - 
двукратно 

- -    30,00 лв 
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12. Наем за земя - -    10,00 лв 

13. 
Застраховка за 4 
застр. събития 

- -    15,00 лв 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 499,70 лв 
  

Разходи втора година : 

1. 
Механизирано 
окопаване на 
междуредия 

двукратно     2,50 лв     5,00 лв 

2. 
Торене с азотна 
тор 

двукратно     6,70 лв   13,40 лв 

3. 
Косене, сушене, 
балиране 

двукратно   15,00 лв   30,00 лв 

4. Наем за земя - -   10,00 лв 

5. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА : 73,40 лв 
  

 
Разходите през третата, четвъртата и петата година са равни на 
разходите през втората година. 
 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТ ГОДИНИ : 793,30 лв/дка  
  

 
ОЧАКВАНИ ДОБИВИ : 

• Първа година: 100-120 кг суха дрога от един откос; 
• Втора година: 300-500 кг суха дрога от два откоса.; 
• През следващите години добивите са равни или по-високи от 

добивите през втората година. 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ : 

• Средна цена за 1 кг суха дрога – 2,5-3 лева. 
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• Първа година: 250-360 лв/дка 
• Втора година: 750-1500 лв/дка 
• Трета година: 750-1500 лв/дка 
• Четвърта год.:750-1500 лв/дка 
• Пета година:  750-1500 лв/дка 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за 5-годишен период: 2456 – 5566 лв/дка  
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                           12.  Невен /Calendula officinalis L./ 
 

 
 
              Невенът е едногодишно тревисто растение от семейство 
Сложноцветни. Той е със силно разклонено, изправено стъбло, достигащо 
на височина до 50 см. 
              Отглежда се по градините за цветарските магазини и за украса. 
Използва се в медицината и в козметиката. Препоръчва се за лекуване на 
рани, контузии, отоци при измръзване, стоматит, ангини и др. Препаратите 
от невен се изполват при язви на стомаха, гастрити, чернодробни и жлъчни 
заболявания, хипертония, сърдечни заболявания и др. 
              Невенът съдържа: етерично масло, календулин, каротиноидно 
вещество, алкалоиди и др. 
              В Европа са разпространени около 20 вида невен. Най-популярни 
са два сорта:  

� Standard Pasific.  
� Erfurter Orangefarbigen, който е най-ценен за медицински 

нужди и най-търсен от търговците, поради високото съдържание на 
биологичноактивни вещества. 
              Използваеми части са цветовете и стръковете.  
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              Цветовете са кошнички, оцветени от светложълто до наситено 
оранжево с характерна миризма. Те се обират от растението направо или 
от отрязаните сурови стъбла. Събират се цветните главички с чашките /без 
дръжките/. Те се събират по време на пълния цъфтеж в сухо време след 
роса. Набраното се почиства и пренася в кошници без да се натъпква.  
              За стръкове се отрязват с нож облистените връхни части на 
растението на дължина 25-30 см в момента на цъфтеж. 
              Невенът се суши по естествен начин на тънък пласт в проветриви 
помещения или на сянка под навес. Суши се върху рамки или постелки при 
силно въздушно течение. Не се препоръчва сушенето на слънце, защото 
цветовете избеляват. При всяко бране трябва да се събира такова 
количество от растението, което може да се изсуши още същия ден. Може 
да се суши и в сушилни при температура до 55 градуса по Целзий. 
Повредените от сушенето части се отстраняват. 
              Изсушените цветове се съхраняват в тъмно и проветриво 
помещение, тъй като на слънчева светлина те избледняват и губят 
търговските си качества. 
              Стръковете се сушат и съхраняват при същите условия, както и 
цветовете. 
              Растението цъфти от юли до късна есен. Целият вегетационен 
период на невена е 135-138 дни. 
              Невенът е светлолюбиво растение. Обича яркото слънце и влагата 
в почвата.  
              Добри предшественици са житните и окопните култури, които 
оставят почвата чиста от плевели и запасена с хранителни вещества. 
                Невенът се размножава по два начина:  

•  Чрез директна сеитба на семената - сее се през м.март 
направо на открити площи. 

•  Чрез предварително отгледан разсад. 
              Рандеманът за превръщане от свежо в сухо тегло е: 7:1 на 
цветовете и 5:1 на стръковете. 
              Средният добив на цвят от декар е 150-250 кг, а на стръкове – 350-
500 кг. 
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
НЕВЕН (Calendula officinalis L.) 

 
Невенът се култивира като едногодишно растение. 

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

1. Разсад 6 600 бр.     0,04 лв 264,00 лв 

2. 
Дълбока оран 
25-28 см 

- -   12,50 лв 

3. Култивиране - -     3,50 лв 

4. Браздене - -     2,50 лв 

5. 
Торене със 
суперфосфат 

50 кг/дка     0,60 лв   30,00 лв 

6. 
Разсаждане 
ръчно и 
поливане 

5 ч/д   10,00 лв   50,00 лв 

7. 

Окопаване 
ръчно между 
растенията - 3 
пъти 

2 ч/д   10,00 лв   60,00 лв 

8. 

Окопаване 
механизирано 
между редовете 
- 3 пъти 

-     2,50 лв     7,50 лв 

9. 
Поливане през 
вегетацията - 3 
пъти 

-     5,00 лв   15,00 лв 

10. 
Бране на цвят - 
20 пъти през 7 
дни 

0,5 ч/д     5,00 лв 100,00 лв 

11. Сушене на цвят - -   15,00 лв 
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12. 

Косене на стрък 
- 1 път през 
септември - 
октомври 

1 ч/д   10,00 лв   10,00 лв 

13. 
Сушене на 
стръкове 

- -   15,00 лв 

14. Наем за земя - -   10,00 лв 

15. Застраховка - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЕДНА ГОДИНА :  610,00 лв 
  

 
ПРИХОДИ : 

• Сухи цветове - 200-250 кг/дка х 4,00 лв – 5,00 лв/кг = 800,00 - 1250,00 
лв/дка 

• Сухи стръкове - 350-450 кг/дка х 1,50 лв./кг = 525,00 - 675,00 лв/дка 

Всичко приходи: 1325,00 – 1925,00 лв/дка 
 
 
ПЕЧАЛБА за 1 година: 715,00 – 1315,00 лв/дка 
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                          13.  Беладона / Atropa belladonna L./ 
 

 
 
              Беладоната се нарича още лудо биле. Расте най-често в букови 
гори и сечища в припланинските райони на височина от 400 до 1650 м. 
              Употребяват се корените, листата и стръковете. 
              Беладоната е едно от най-популярните лекарствени растения в 
съвременната медицина. Известни са над 40 лекарствени препарата, 
получени от нея. Те се използват като спазмолитично и болкоуспокояващо 
средство, за лекуване на рани, при спазми в стомаха, при камъни и пясък в 
бъбреците и жлъчката, при бронхиална астма, за разширяване на зениците, 
при тежки мозъчни увреждания и др. 
              Билката съдържа алкалоидите: атропин, хиосциамин, скополамин.   
              Беладоната е многогодишно тревисто растение от семейство 
Картофови. Тя е топлолюбиво растение с дълъг вегетационен период – от 
поникването до узряването на семената минават от 125 до 145 дни в 
зависимост от условията. При безснежни зими измръзва при температура 
минус 10-12 градуса Целзий, а при дебела снежна покривка издържа и до 
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минус 30 градуса. Чувствителна е към почвената и въздушната влажност. 
В сухите райони се развива слабо и образува дребни листа. Най-
подходящи за отглеждането и са дълбоките, плодородни и структурни 
почви с лек или среден механичен състав. Торенето се отразява 
благоприятно на развитието и. 
              Като култивирано растение беладоната показва голяма 
приспособяемост към разнообразните почвено-климатични условия, но 
през първата година задължително трябва да има  по-голяма влажност, за 
да може растението добре да се развие. 
              Беладоната се отглежда на едно място 2 години. Най-добри 
предшественици са житните култури или ливадната растителност. Не 
трябва да се отглежда след домати, пипер и картофи, които са от същото 
семейство и могат да бъдат преносители на болести и неприятели. 
Необходимо е да бъде защитена от студени ветрове. Надморската височина 
не е от особено значение за успешното култивиране на беладоната – тя 
вирее добре от 0-1800 м надморска височина. 
              Беладоната се размножава по два начина: 

• Сеитба – през ноември или февруари/март. Не се 
препоръчва директната сеитба, понеже семената на беладоната покълват за 
много дълъг период от време, поради изключително твърдата си обвивка, а 
така също и процентът на кълняемост на семената е много нисък. 

• Разсаждане – прави се през октомври/ноември. Това е 
предпочитания начин за размножаване. 
              Зелената маса се прибира от полето във фаза масов цъфтеж до 
началото на плодообразуването. Най-напред се прибират листата с дръжки 
не по-дълги от 2 см в началото на бутонизацията и по време на цъфтежа. 
Висококачествените листа трябва да са дълги 10-15 см, широки около 5-10 
см, с ясно очертани жилки, отгоре следва да са кафяво-зелени, а отдолу – 
сиво-зелени. Провеждат се няколко последователни беритби, като се 
започва от най-долните листа. При брането листата се диплят като при 
тютюна, за да не се запарят. Стръковете могат да се прибират и със 
силажокомбайн от началото на цъфтежа до плодообразуването след 
обирането на долните листа. Листата и стръковете се сушат на сянка при 
естествени условия или в сушилня. Листата се продават в два вида: цели и 
натрошени. 
              Корените се вадят с плуг в края на лятото на третата година, 
когато останалата надземна част на растенията завехне. Изкопаването 
трябва да се извършва колкото може по-дълбоко. Корените се заготвят във 
вид на парчета с диаметър 10-25 мм или повече, а цветът им следва да е 
кафяво-сив. Те трябва да са твърди и вдървенели, да са образували 
пръстени, от които да излизат прорастъци, които се отстраняват. Корените 
се нарязват на парчета с дължина от 20-25 см, в зависимост от желанието 
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на клиента. Цветът на качествените корени варира от бежов, кафеникав до 
белезникав. Съществуват три комерсиални вида корени: 

� Корен, покрит с прашец 
� Корен с роговидна форма. 
� Вдървен корен. 

              Коренът в свежо състояние  трябва да достигне дължина 50 см и 
диаметър 5 см и тогава да се вади и продава. Разклоненията на корена се 
премахват и не се продават с основните корени, тъй като съдържат по-
малко алкалоиди. Съдържанието на алкалоиди в корените е най-високо по 
време на цъфтеж след навършване на три годишна възраст на растението. 
Затова е препоръчително да се вадят в края на лятото. През първата година 
беладоната съдържа само половината от съдържанието на атропин, а 
младите корени изобщо не съдържат атропин, а само хиосциамин. В 
младите листа процентът хиосциамин надвишава този на атропина. През 
втората до четвъртата година качеството на съдържаните вещества е най-
високо, като то значително нараства, ако листата и корените се берат по 
време на цъфтеж. 
              Извадените корени се измиват с течаща вода, разцепват се по 
дължина и се нарязват на части. След това се сушат на слънце или в 
проветриви помещения, а може и в сушилня при температура 50 градуса  
Целзий. 
              Готовата продукция се насипва в ютени торби и се съхранява в 
сухи проветриви помещения, отделно от другите суровини, тъй като 
всички части на беладоната са силно отровни. 
               Добивите са следните:  

o Сухи листа – 120-150 кг/дка;  
o Сухи стръкове – 400-450 кг/дка;  
o Сухи корени – 150-200 кг/дка.  

             При ликвидиране на насаждението добивът от сухи корени достига 
250-300  кг/дка. 
            Рандеманът за превръщане от свежо в сухо тегло е : 

� Листа – 7:1. 
� Стръкове – 7,5:1. 
� Корени – 5,5:1. 
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
БЕЛАДОНА (Atropa belladonna) 

  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 4 000 бр.   0,12 лв 480,00 лв 

2. 
Дълбока оран и 
торене 

- -   13,00 лв 

3. Дискуване - -     9,00 лв 

4. Култивиране - -     4,50 лв 

5. Браздене - -     4,50 лв 

6. Разсаждане 5 ч/д 15,00 лв   75,00 лв 

7. 
Ръчно 
окопаване 

2 ч/д 15,00 лв   30,00 лв 

8. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-   2,50 лв   10,00 лв 

9. 
Поливане - 
трикратно 

- 10,00 лв   30,00 лв 

10. 
Бране на 
стръкове и 
листа 

2 ч/д 15,00 лв   15,00 лв 

11. Сушене - 15,00 лв   15,00 лв 

12. Наем за земя - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  701,00 лв 
  

Разходи през втора година : 



 78 

1. 
Ръчно 
окопаване 

2 ч/д 15,00 лв   30,00 лв 

2. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-   2,50 лв   10,00 лв 

3. 
Поливане - 
трикратно 

- 10,00 лв   30,00 лв 

4. 
Бране на 
стръкове и 
листа 

2 ч/д 15,00 лв   30,00 лв 

5. Сушене - 15,00 лв   15,00 лв 

6. Наем за земя - -   10,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА :  125,00 лв 
  

Разходи през трета година : 

1. 
Ръчно 
окопаване 

2 ч/д 15,00 лв   30,00 лв 

2. 
Механизирано 
окопаване - 4 
пъти 

-   2,50 лв   10,00 лв 

3. Поливане - 
трикратно 

- 10,00 лв   30,00 лв 

4. 
Бране на 
стръкове и 
листа 

2 ч/д 15,00 лв   30,00 лв 

5. Сушене - 15,00 лв   15,00 лв 

6. 

Вадене на 
корени 
механизирано с 
плуг 

- -   10,00 лв 

7. 
Миене, рязане, 
сушене и 

- -   45,00 лв 
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балиране на 
корени 

8. Наем за земя - -   15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТА ГОДИНА :   185,00 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД :  1 011,00  лв/дка 
  

 

ПРИХОДИ през първата година: 

• Сух стрък - 400 кг х 6,00 лв/кг – 2 400 лв/дка 

ПРИХОДИ през втората година: 

• Сух стрък - 400 кг х 6,00 лв/кг – 2 400 лв/дка 

ПРИХОДИ през третата година: 

• Сух стрък - 400 кг х 6,00 лв/кг – 2 400 лв/дка 
• Сух корен - 250 кг х 8,00 лв/кг – 2 000 лв/дка 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ за тригодишен период: 9 200 лв/дка 

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА ПЕЧАЛБА ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД:           
8 189 лв/дка 

 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 



 80 

                     14. Жълта комунига /Melilotus officinalis L./ 
 

 
 
               Жълтата комунига е двугодишно тревисто растение, което расте по 
влажните тревисти места, край храсталаците, из обработваемите земи, 
стърнищата, край пътищата и другаде из цялата страна до 1000 м 
надморска височина. Тя е медоносно растение. 
              Употребява се  надземната част – стръковете.  
              Използва се за производство на лекарства, запарки, компреси, бани. 
              Жълтата комунига помага при главоболие, мигрена, безсъние, 
хистерия, невралгии, разширени вени, проблеми с менструацията, 
тромбоза, хронични катари на дихателните пътища, повишена 
съсирваемост на кръвта, трудно заздравяващи рани. Действа успокояващо 
на нервите. Кумаринът има противогърчов и наркотичен ефект. Външно се 
прилага като обезболяващо. Нанася се при циреи, гнойни рани, хемероиди, 
уши и очни възпаления и ревматични отоци. 
               Съдържа: кумарин, дъбилни вещества, гликозиди, флавоноиди, 
смоли, етерично масло, минерални соли, слузни вещества, танини, 
флавони и др. 
              Тя е медоносно растение. 
              Жълтата комунига не е капризно растение, с изключение на 
нуждата от повишена влажност при отглеждането. Няма изисквания към 
почвите и хранителните и качества. Отглежда лесно и евтино и може да се 
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култивира и в полето, и в полупланински местности и горски ливади, стига 
да му се осигури достатъчно влага по време на вегетацията. 
              Размножава се чрез разсаждане. Подходящ срок за разсаждане е 
септември-октомври, като по този начин още през следващата година 
комунигата ще даде пълна реколта. Може да се разсажда и през пролетта, 
но в този случай ще трябва да се чака за реколта до следващата година. 
              Берат се облистените горни части през време на цъфтежа. 
Стръковете се режат на дължина 30 см от върховете надолу, като това 
става само в сухо и слънчево време от юни до август. Събраният материал 
се почиства от повредени листа; прецъфтели, необлистени или одървенели 
стъбла. Пренася се в насипно състояние или в кошове без да се притиска. 
              При осигурено поливане са възможни до три реколти през един 
вегетационен период. 
              За семепроизводство дрогата се коси, когато семената са узрели 
само в най-долната част на съцветието, тъй като те лесно падат. 
              Стръковете се завързват със зелен стрък от същото растение във 
вид на китки и се сушат окачени под навес или в сенчесто проветриво 
помещение. Може да се сушат и в сушилня при температура до 40 градуса  
Целзий. Изсушените стръкове запазват естествения си зелен цвят на 
стръковете и жълт на цветовете. Допустимата влажност е 14 %.                                 
      Сухата дрога се балира и съхранява в сухо и проветриво 
помещение върху дървени скари отделно от другите билки. 
              Добивът е еднократен на втората година от засаждането и е 300-
380 кг сухи стръкове от един декар. 
              Рандеманът за превръщане от свежо в сухо състояние е 4,5:1. 
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АГРО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА 
ЖЪЛТА КОМУНИГА (Melilotus officinslis L.) 

 
Време на стопанисване –2 години. 

  

 
№ 
  

 
Дейност 

  

 
Количество 

/дка 
  

 
Цена / лв 

  

 
Сума/лв/дка  

  

Разходи през първа година: 

1. Разсад 5 500 бр.   0,04 лв 220,00 лв 

2. Дълбока оран - -   12,50 лв 

3. Култивиране - -     3,50 лв 

4. Браздене - -     2,50 лв 

5. 
Разсаждане 
ръчно и 
поливане 

5 ч/д 10,00 лв   50,00 лв 

6. 

Ръчно 
окопаване 
между 
растенията - 3 
пъти 

1 ч/д 10,00лв   30,00 лв 

7. 
Култивиране - 
механизирано -        
3 пъти 

-   2,50 лв     7,50 лв 

8. 
Поливане – 3 
пъти 

- -    15,00 лв 

9. Наем за земя - -    10,00 лв 

10. Застраховка - -    15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  366,00 лв 
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Разходи през втора и всяка следваща година : 

1. 
Ръчно 
окопаване - 3 
пъти 

1 ч/д 10,00 лв    30,00 лв 

2. 
Култивиране 
механизирано -       
3 пъти 

-   2,50 лв      7,50 лв 

3. 
Поливане - 3 
пъти 

- -     15,00 лв 

4. 
Бране на 
стръкове 

1 ч/д 10,00 лв     10,00 лв 

5. Сушене и 
заготовка 

- -     15,00 лв 

6. Наем за земя - -     10,00 лв 

7. Застраховка - -      15,00 лв 

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА 
ГОДИНА :   102,50 лв 
  

 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДВЕГОДИШЕН  ПЕРИОД :   468,50 лв/дка 
  

 
ПРИХОДИ : 

• Сухи стръкове – 300 - 380 кг/дка х 3,00 лв/кг - 900,00 -1140,00 лв/дка 

ПЕЧАЛБА за 2-годишен период : 431,50 - 671,50 лв/дка 
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                                     III.  ФИНАНСИРАНЕ  

Финансови средства за култивираното отглеждане на билки могат да се 
получат от:                           

1. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ: 

� Директни плащания на площ 

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ  като една от 
основните дейности на Разплащателната агенция предоставя възможност 
на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за 
гарантиране в земеделието. Плащането се определя на хектар използвана 
земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. 
Допустимите за отпускане на помощи земи са: 

  ♦ Обработваема (орна) земя 

 ♦ Постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади 

 ♦ Трайни насаждения 

 ♦ Семейни градини 

 Допустими бенефициенти са всички земеделски стопани (фермери) в това 
число физически или юридически лица, или група физически или 
юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните 
членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на 
територията на Общността. 

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, с които се 
кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично 
състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление. 
Минималният размер на стопанството трябва да е минимум 0,5 хектара за 
трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималния 
размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 хектара. Размерът на 
плащането на хектар за отделните страни зависи от размера на 
използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за 
получаване на плащания и годишната финансова рамка, получена в 
резултат на преговорите с Европейския съюз. 

2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

� Мярка 214 "Агроекологични плащания" 
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Допустими дейности: 

1) „Биологичното растениевъдство”; 

2) „Биологичното пчеларство”; 

3) „Традиционното отглеждане на овощни култури” – навсякъде, където 
съществуват стари (над 25 години) овощни градини; 

4) „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”; 

5) „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”; 

6) „Контрол на почвената ерозия”. 

7) „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност” – само в райони, определени като райони с висока природна 
стойност.  

8) „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми 
земи, разположени в орнитологично важни места” – само в райони, 
определени като орнитологично важни места (Приложение 1, 1а и 2 от 
Наредба № 11 от 6.04.2009 за условията и реда за прилагане на мярка 214 
„Агроекологични плащания”); 

9) „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)” – на 
територията на Националните паркове “Пирин” и “Централен Балкан”.  

Максимална субсидия (лв.): 

Левовата равностойност до 900 евро/ха и до 200 евро/ЖЕ. 

� Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в 
райони с ограничения, различни от планинските 
райони" 

Цели на мярката: 

 1. Поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и 
предотвратяване на изоставянето на земеделските земи; 

2. Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони; 

3. Поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие; 
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4. Рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята 
и другите природни ресурси. 
  

Максимална субсидия (лв.): 

Левовата  равностойност  на  3500  евро. 
  

� Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за 
природни ограничения в планинските райони" 

Цели на мярката: 

1. Поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и 
предотвратяване на изоставянето на земеделските земи; 

2. Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони; 

3. Поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие; 

4. Рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята 
и другите природни ресурси. 

Максимална субсидия (лв.): 

Левовата равностойност на 8000 евро. 
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                                  IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
              Вземайки   предвид  почвените  и  климатичните  условия  на  
различните региони,  традициите  сред  населението, търсенето на пазара,  
можем  да  направим  следното  райониране  за  култивираното отглеждане 
на билки в кооперативната система:  
              Шипка: Видин,  Монтана,  Търговище,  Ловеч,  Бургас, Кюстендил, 
Перник, Разград, Карнобат, Кърджали, Пловдив, Сливен, Смолян, Враца, 
Добрич, Стара Загора, Шумен. 
              Маточина: Разград, Варна, Бургас, Видин, Хасково, Търговище, 
Силистра, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Русе, Шумен, Ямбол. 
              Лайка:  Пазарджик,  Пловдив, Стара Загора, Кърджали. 
              Медицинска ружа: Велико Търново,  Търговище,  Разград, Шумен, 
Благоевград, Варна, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора.  
              Лавандула:  Търговище,  Бургас, Благоевград, Монтана, Пловдив, 
Стара Загора, Варна, Добрич, Русе, Шумен. 
              Жълт  кантарион:  Търговище, Добрич, Сливен, Разград, Шумен, 
Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград. 
              Градински чай:  Търговище, Стара Загора, Разград, Кърджали, 
Бургас, Варна, Ямбол. 
              Мащерка: Стара Загора, Търговище, Велико Търново. 
              Дилянка: Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, 
Търговище, Бургас. 
              Бял равнец: Търговище, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик. 
              Риган: Търговище, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик. 
              Невен: Търговище, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик. 
              Беладона: Благоевград, София, Стара Загора, Кюстендил. 
              Жълта комунига: Търговище, Разград, Шумен, Сливен. 
              Това райониране е съвсем условно. При желание да се отглежда  
култивирано даден вид билка, е необходимо да се изследват климатичните 
условия и почвения състав на парцелите, наличието на свободна работна 
ръка, търсенето на пазара в момента и в перспектива и т.н. 
 
                 
26.2.2013 г.                                                                    Гл.експерт: 
                                                                                                            /Ч.Миланов/ 
 
              
  
 


