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1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Значение на отглеждането на билките 

 

 

Билките са категория растителни видове, които натрупват различни активни 

съставки в някои части на растението, полезни за лечението на много 

заболявания.  

Билките, под различни форми, ―помагат‖ на здравето още от началото на света. 

Доколкото се развива химическата промишленост, част от народните  лекове са 

добили нова форма, модернизирани са. Повечето пъти ефектът от използването на 

билките е по-бавен, като се налага по-продължително лечение, но по-малко 

„рисков‖ и по-евтино, като разход. Ефектът на билките е по-комплексен, 

действайки едновременно върху няколко органа или системи. Билките 

произвеждат по-малко на брой и много по-редуцирани странични ефекти 

(Лъзурка, 1994).  

Многобройни научни изследвания са показали, че „синтетичните‖ лекарства 

със структури, непознати за човешкия организъм, могат да предизвикат реакции 

на отхвърляне, токсичност и забавени последствия. Те имат бързи ефекти при 

острите заболявания, но вторичните ефекти причиняват проявата на други 

болести, като някои са дори и по-сериозни. Напредъкът в производството на  

синтетични лекарства е засенчен от множество отрицателни ефекти. Лекарствата, 

които се изписват, всъщност лекуват ефектите, а не причинителите на болестта. 

Това позволява продължителното задържане на хората болни и печалби от 

десетки милирди за фармацевтичните компании.  

Все повече и повече са тези, които познават катастрофалните последици от 

синтетичните лекарства върху здравето и се отказват от алопатичните лечения и 

от конвенционалната медецина, като прибягват до билковото лечение, 

прочистващи диети, програми за детоксикация на организма от химическите 

съставки. 

Фармацевтът, д-р Овидиу Божор, твърди, че поне 50% от лекарствата могат да 

се заместят билкови продукти.  

―Всяко лекарство има странични ефекти, които могат да се лекуват с други 

лекарства, които, на свой ред, не се въздържат от страничните ефекти и ... видя ли 

докъде стигна? Дали можеш да си дадеш сметка, и колко време?‖  

Билките, от биохимична гледна точка, бидейки живи организми, съдържат 

вещества, подобни или съвместими с тези на човешкото или животинското тяло. 
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За разлика от билките, повече от настоящиге синтетични лекарства са вещества, 

които не съществуват в природата, с непридвидими ефекти за живите организми.  

В миналото фармацевтичните продукти са се казвали наркотици (drug En = 

лек, лекарство). В наши дни този термин се използва повече за упоителни 

средства.  

Билките могат да се използват като такива, с леки подготовки, или могат да са 

суровина за фармацевтичната или хранителната промишленост. Под формата на 

обикновени препарати могат да произведат ефекта си до няколко дни и не 

изискват паралелно лекуване за  леките болести, но, трябва да се знае, че при 

тежки заболявания, билките не трябва да потискат напълно лекарсгвата, а да ги 

допълва при подобряване симптомите на дадената болест.  

Чрез отглеждането на билките могат да се оползотворят по-слабо 

продуктивните площи, на производителите се осигуряват значителни приходи, 

могат да се оползотворят декоративните или медоностните растения, а реколтата 

от билки представлява важен материал за износ.  

Отглеждането на билки е важно и заради факта, че те са, обикновено, 

екологична или дори биологична култура. Не е допустимо прилагането на 

пестициди върху тези култури, защото пестицидите замърсяват крайния продукт, 

който служи за лекуване на хората.  

Продължителната употреба на билките в медицината е сигурен показател за 

тяхната стойност и полезност и за в бъдеще. Смята се, че в световен план, във 

фиторепията, понастоящем, се използват приблизително 20.000 вида билки и 

ароматни растения, от които по-използвани са близо 300 вида.  

Настоящите насоки в медицината са все по-често насочени към използването 

на фитотерапията, която представлява възможност в съвремената терапевтика, 

като алтернатива на химиотерапията или заедно с физиотерапията, 

електротерапията, хигиената на храненето и др.  

Природната медицина се основава, на първо място, на Фитотерапията и си 

сътрудничи с други сродни медицински специалности, като: Хомеопатия 

(растителни лекове, най-вече токсичните растения, предписани, в началото, в 

малки дози), Диетотерапия (която се базира на първо място на растителни 

продукти) и Ароматерапия (лечение на базата на летливо-етерични  масла).  

Билките и продуктите, направени от тях, заемат важно място в здравословния 

живот на хората и животните. Голям брой продукти произтичат от билки. 77 % от 

продуктите за сърдечно-съдови заболявания и 74% от продуктите за 

храносмилателни заболявания са получени от билки. Съществуват над 1700 вида 

билки, от които се отглеждат повече от 50.  
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Благодарение на прилагането на принципите на екологичния живот на хората, 

голям дял в храненето, както и в медицината, имат екологично или биологично 

отглежданите билки (без прилагането на пестициди). Напоследък, във 

фармацевтичната и козметичната промишленост, се използва все повече 

растителната суровина, произхождаща от селски, незамърсени райони, каквито 

има многобройни и в нашата страна. Знае се, че големите западни фармацевтични 

или козметични компании купуват различни растителни продукти, особено 

билки, събрани от спонтанна флора, от страните, в които още не се приложило 

интензивно химизиране върху земеделието.  

От друга страна се цели обработването на спонтанния растителен ресурс да не 

става несъразмерно, засягайки потенциала на неговото възстановяване, което 

накрая да доведе до изчезване на тези видове.  

Някои видове съществуващи в спонтанната флора не могат да осигурят 

необходимото за фармацевтичната, козметичната или хранителната 

промишленост. Активните съставки на билките от спонтанната флора са много 

разнообразни и като концентрация, и като качество в зависимост от микрозоната, 

климата и др., което прави тяхното дозиране във фитотерапията да бъде по-

трудно.  

Друг път концентрацията на активните съставки  в растенията от спонтанната 

флора е много ниско, за да има фитотерапевтичен ефект. Някои видове, с 

произход от други континенти, като Echinacea spp. или Solanum laciniatum от 

Северна Америка, трябва да се обработват в нашата страна. Поради тези мотиви, 

при някои видове билки се правят изследвания за въвеждането им в 

култивирането. 

Бизнесът с билки е под ръка на всеки, а почвено-климатичните условия в 

нашата страна благоприятстват отглаждането на билки и ароматни растения. 

Те могат да се засадят лесно, понеже не изискват грижата и труда, от които се 

нуждаят други сортове растения.  

Голямото предимство на отглеждането на билки е, че те имат много висок 

рандеман, а това означава бърза печалба. За да се започне този бизнес е 

необходима площ от един ha, която трябва да се подготви съгласно специфичните 

изисквания на всяка култура поотделно.  

С минимална инвестиция в размер на 800-1.000 евро този бизнес може да бъде 

започнат по всяко време, особено, след като могат да се получат и невъзвръщаеми 

фондове от Европейския съюз за закупуване на нова техника и оборудване, както 

и за изграждането на напоителна система.  

Първоначалната инвестиция предполага и разходи по снабдяването с 

екологични семена, необходими за първата култура. В зависимост от всяка 

http://afaceripetimpdecriza.rs.ro/?cs=180709
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култура поотделно и от получените реколти, още от първите три години се 

постига печалба от приблизително 6.000 евро, обаче само след три години 

билките могат да бъдат оползотворени като екологични, а печалбата се утроява (в 

някои случаи).  

 

1.2. Класификация на билките 

 

Билките могат да се класифицират в групи според различни критерии.  Една 

възможна класификация може да бъде според: 

 органа, използван в терапевтиката. От тази гледна точка 

съществуват  6 групи билки: 

1. Билки, от които се използват само корена, луковицата или подземната грудка 

(Angelica archangelica, Valeriana officinalis, Iris germanica, Gentiana lutea ş.a.). 

2. Билки, от които се използват стъблото и кората (Rhamnus frangula, Querqus 

robur ş.a.). 

3. Билки, от които се използват стръковете (стъблото + листата): Mentha 

piperita, Melissa officinalis, Satureja hortensis ş.a.). 

4. Билки, от които се използват листата и листчетата (Mentha piperita, Salvia 

officinalis, Plantago lanceolata, Digitalis sp., Atropa belladona ş.a.) 

5. Билки, от които се използват съцветията, цветовете или венчелистчетата 

(Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, Althaea rosea, Calendula officinalis, 

Matricaria chamomilla etc.). 

6. Билки, от които се използват плодовете и семената (Carum carvi, Coriandrum 

sativum, Papaver sp., Hyosciamus niger, Sinapis sp., Ricinus communis etc.). 

7. Билки, от които се използват клетъчния сок и мъзгата (Aloe sp., Betula sp. etc.).  

 период на събиране. Оптималният период на бране се установява въз 

оснвова динамичността на натрупване на активните съставки, а 

именно във фазата на максимално натрупване. От тази гледна точка 

се имат предвид следните групи: 

1. Билки, които се берат през периода на вегетативния покой (Atropa belladona, 

Inula helenium ş.a.); от категорията на двугодишните видове корените се берат 

през есента на I година на вегетиране (Angelica archangelica, Pimpinella anisum 

изключение прави видът Colchicum autumnale (при който тръбовидните корени 

се берат лятото, когато листата започват да увяхват), и Aconitum nepellus (при 

който подземните грудки се берат през периода на цъфтене). Видовете, 

спадащи към тази група, се считат като се има предвид използването на 

корена. 
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2. Билки, които се берат лятото, през периода на вегетация. Тази група включва 

едногодишни или многогодишни видове, които се берат заради цветовете, 

флоралните органи или стръковете (Ocimum basilicum, Majorana hortensis, 

Tagetes patula, Calendula officinalis etc.). 

 естествено зониране (сопнатанна флора) и зониране на културите 

(култивирани видове). Această clasificare are în vedere cerinţele 

plantelor faţă de condiţiile ecologice şi sunt: 

1. Водни билки и заблатени места – водолюбиви видове (Iris sp., Colchicum 

autumnale, Acorus calamus, Valeriana officinalis etc.). 

2. Полски  билки – видове, адаптирани към условията на силно слънце, които са 

характерни за летата в южната част на страната (Foeniculum vulgare, Pimpinella 

anisum, Coriandrum sativum, Papaver bracteatum ş.a.). 

3. Хълмисти билки – видове, адаптирани към условията, които са характерни за 

подкарпатските зони, както и за залесените площи (Atropa belladona, Vinca 

minor, Crataegus monogyna, Geum urbanum – видове от спонтанната хълмиста 

флора; Papaver somniferum, Carum carvi, Valeriana officinalis – култивирани 

видове). 

4. Планински билки – видове, адаптирани към условията, обусловени от 

височината, ветровете, по-ниските температури през цялата година (Genţiana 

sp., Arnica .., Angelica archangelica и др.). 

 вегетационен цикъл и на изминаване на фенофазите. 

1. Едногодишни билки – видове, които преминават целия цикъл на вегетация 

през една единствена година (Tagetes patula, Calendula officinalis, Papaver 

somniferum и др.). 

2. Двугодишни билки – видове, при които вегетативният цикъл протича за 

двегодини (Carum carvi, Salvia sclarea ş.a.). 

3. Многогодишни билки – видове с многогодишен цикъл на живот. Такива могат 

да бъдат: 

* Билки с корен, преобразуван в ризоми или филизи (Iris germanica, Mentha 

piperita, Valeriana officinalis, Acorus calamus и др.). 

* Билки с тръбовиден корен (Aconitum sp.). 

* Билки с корен, преобразуван в къси подземни грудки, покрити с ципести и сухи 

месести обвивки (Colchicum autumnale). 

* Билки с месест корен, имащ неразпъпили пъпки в основата на кореновата шийка 

(Atropa belladona, Inula helenium, Taraxacum officinale, Rheum palmatum и др.). 

* Билки, тревисти растения, имащи в основата на клоните неразпъпили пъпки 

(Lavandula officinalis, Salvia officinalis, Urtica dioica etc). 
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Многогодишните билки могат да се класифицират и в зависимост от тяхния  

вид: тревисти билки (Valeriana officinalis, Thymus vulgaris, Papaver bracteatum) и 

дървесни билки (Salvia officinalis, Lavandula angustifolia, Glycyrrhiza glabra). 

 ботанически признаци. Тази класификация следва критерия, тясно 

свързан с морфологичните свойства и от вида цвят. Така билките са 

класифицират и групират по ред, род, семейство и вид. 

 съдържание на активно вещество. 

1. Билките, които съдържат летливи масла (есенциални или етерични масла). 

Общата представа относно дефиницията на летливите масла се е развила 

много. Могат да се дефинират като ―летливи ароматни съединения,  чийто 

химичен състав е съставен от множество смеси от ароматни въглеводороди, 

алифатни, алдехидни, алкохоли, органични киселини, естери и други 

съединения, подобни на въглеводородите и които спадат към клас 

„терпеноиди‖. Имат характерен амирис и повечето са разтворими в етилов 

алкохол. Петното от капка есенциално масло върху хартия изчезва бързо. 

Летливите масла се използват в медицината като лекарство за стомах, 

спазмолитик, против стомашни и чревни газове, отхрачващи, седативни, 

ароматни и др. 

2. Билки, които съдържат алкалоиди (сложни органични съединения, 

характеризиращи се с наличието на азот в молекулата и алкална реакция, с 

образуване на соли). Имат силно действие върху човешкия организъм дори и в 

малки дози. Алкалоидите се формират, обикновено, в подземните части на 

билката, от където мигрират към другите органи по време на вегетативния 

период. При мака и змийското мляко, алкалоидите се откриват в млечния сок. 

В зависимост от аминокиселинния предшественик, алколоидите се делят на: 

- алкалоиди, образувани от гликол;  

- алкалоиди, образувани от триптофан;  

- алкалоиди, образувани  от фенилаланин;  

- алкалоиди, образувани от лизин – орнитин;  

- алкалоиди, образувани чрез ацетил - коензим A. 

 Срещат се по-често при семействата: Ranunculaceae, Papaveraceae и 

Solanaceae. 

3. Билки, които съдържат горчиви съставки. Горчивите съставки съдържат 

растителни съединения (с гликозидна структура, алкалоидна и др.), третични с 

горчив вкус (дори и при големи разреждания), които определят увеличаването 

на стомашната секреция. Дозирането на горчивите съставки става чрез 

органолептичния метод. Срещат се най-вече при семействата: Gentianaceae и 

Asteraceae. 
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4. Билки, които съдържат въглехидрати (хидрофилни въглехидрати, хетерозиди 

или гликозиди) (Сладникът). Въглехидратите са натурални органични 

съединения, резултат от процеса на фотосинтеза. Въглехидратите се поделят 

на прости и сложни. 

5. Билки, които съдържат флавоноиди. Флавоноидите са жълти пигменти, които 

се откриват при видовете от семейство Compositae под формата на флавони 

(Matricaria chamomilla, Achillea milefolium, Calendula officinalis) или под 

формата на флавоноли при видовете от семейство Leguminosae (Sophora 

japonica). 

6. Билки, които съдържат антоцианозиди. Антоцианозидите са водоразтворими 

пигменти, намиращи се в клетъчния сок, които есента придават на цветовете, 

плодовете и листата червен, виолетов и син цвят. 

7. Билки, които съдържат танини. Танините са полимерни фенолни съединения. 

Билки, които съдържат антраценозиди. Антраценозидите са природни 

съединения на антрацена, имащи очистителни свойства. Идентифицирането им 

се постига чрез хроматография в тънък слой.  

От гледна точка на фитофармацевтите най-добрата класификация би била: 

 терапевтична важност (в зависимост от активните съставки, 

преобладаващи като фармакодинамично действие): 

- билки, използвани при сърдечно-съдовите заболявания, които съдържат, 

обикновено, сърдечно укрепващи гликозиди или хетерозиди. Напр. Digitalis 

sp., Convalaria majalis ş.a.; 

- билки, използвани при респираторните заболявания, които могат дабъдат като 

успокоители (Althaea sp., Plantago sp. ş.a.), с отхрачващо действие и др. 

- билки, използвани при стомашно-чревните неразположения, като Mentha sp., 

Melissa sp., Matricaria chamomilla, Carum carvi ş.a. 

- билки, използвани при заболявания на пикочните пътища; 

- билики, използвани при заболявания на нервната система, като Valeriana 

officinalis, Vinca minor,Claviceps purpurea, Papaver sp. ş.a. 

- билки, използвани при някои заболявания на половата система, като Claviceps 

purpurea,Calendula officinalis ş.a. 

- видове, използвани за външно лечение, като Hypericum perforatum, Calendula 

officinalis ş.a. (Кръчун и съдружници, 1976). 
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ГЛ. 2. РАМКОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИЛКИТЕ И 

АРОМАТНИТЕ РАСТЕНИЯ 

 

Включва следните етапи:  

 Екологично зониране; 

 Ротация на културите и сеитбообращение; 

 Торене на почвата; 

 Обработване на почвата; 

 Семена и разсад или засаждане на посадъчния материал; 

 Полагане на грижи (борба с плевели, вредители и болести; напояване); 

 Събиране на реколтата, създаване на условия за съхранение, 

производство. 

 

2.1. Екологично зониране 

 

Препоръчват се някои благоприятни ареали за билките и ароматните 

растения. Така, съществуват много благоприятни зони за някои билки, 

благоприятни зони и по-малко благоприятни или неблагоприятни зони.  

В зависимост от атмосферните условия, съществува влажна зона, прохладна и 

суха и по-топла зона. В рамките на тези зони са включени 24 подзони, разделени 

по вид почва и микроклимат. Настоящият проект развива дейността си в рамките 

на терените с билки и ароматни растения в населеното място Борча в окръг 

Кълъраш (Подзона I на благоприятност). Подзона I включва: Бръила, Buzău, 

Яломица, Кълъраш, южната част на окръг Вранча, северната част на окръг 

Илфов. Подзона II включва: Констанца, южната част на окръг Тулча и др., 

стигайки на финала до подзона XXIV с планинския район. 

2.2: Ротация на културите и сеитбообращение  

Ротацията представлява последователността на култивиране на растенията във 

времето, върху същата нива/площ. Върху някои ниви, растенията се редуват, а 

редът на ротация (култивиране) на растенията се извършва съгласно някои 

критерии, така че всяка култура да срещне в почвата нaй-благоприятните условия 

за растеж и развитие. Ротацията на културите се представя, посочвайки чрез 
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числа реда, по който се отглеждат. Общият брой култури ни показва 

продължителността на ротацията или периода на ротацията. Продължителността 

на ротацията може да бъде от 2-6 години. Сеитбообращението представлява една 

от най-важните агрофитотехнически мерки за повишаване на продукцията. 

Всъщност, сеитбообращението е обосновано редуване на културите по време и по 

място върху определена обработваема площ. Редуването по време представлява 

смяна на културите по години върху съответното поле, а редуването по място 

показва последователността на преминаване на всяка култура от едно поле на 

друго.  

В рамките на стопанството може да съществува редуване на почвите 

специално само за билките и ароматните растения или смесено сеитбообращение, 

което да включва освен тези видове и основи култури: житни растения, бобови 

растения или други. Земеделските култури са избират в зависимост от някои 

критерии, които проследяват условията в зоната, вида почва, климата. Други 

критерии пък се отнасят до изискванията на билкитеe, до наличието на работна 

ръка в зоната. Също така, ще се имат предвид съществуването на оборудвания за 

създаване на условия за подготовка на реколтата или уреди за дестилиране на 

летливите масла, както и пространства или инсталации за сушене, но и до 

болестите и вредителите, специфични за всяка култура по отделно. Една от 

трудностите, пред които е изправено стопанството за билки, е голямата 

необходимост от работна ръка. Желателно е да съществува подходяща система  

от земеделски машини и да се култивират билки, които изискват изцяло 

механизирана технология, като например: кориандър, синап, ким, анасон или 

резене. 

2.3. Торене  на почвата 

Плодородието на почвата трябва да се поддържа и подобрява чрез система от 

мерки, които да насърчават максималната биологична активност на почвата, 

както и запазването на нейните ресурси. По този начин, плодородието и здравето 

на почвата се поддържат чрез биологични практики, като: редуване на културите, 

ръчен труд, плевене, компостиране и мулчиране.  

Чрез използването на органични торове се увеличава и поддържа процента на 

почвеното органично вещество. Също така, увеличаването на почвеното 

плодородие може да се осъществи чрез: отглеждането на бобови растения, които 

фиксират атмосферния азот и оставят земята без плевели, чрез растения, които 

могат да съставляват зелени торове или други растения с дълбоки корени. По този 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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начин могат да се създадат оптимални условия за храненето на растенията, като 

им се предоставят на разположение вещества, които се използват директно (азот) 

или от микроорганизмите, присъстващи в почвата (бактерии, гъби), които 

разграждат органичното вещество и имат положителни ефекти върху кореновата 

система или върху фотосинтезата.  

Но в селското стопанство, в основата на торенето, са естествените органични 

торове.  По този начин, оборската тор се счита за комплексна тор и може да се 

състои от смес от говежди изпражнения и растителни материи. Тя съдържа азот (5 

кг/т отпадък), фосфор (2,5 кг/т отпадък), калий (6 кг/т отпадък) и калций (5 кг/т 

отпадък). Качеството и количеството на отпадъка зависят от повече фактори: вида 

и възрастта на животните, от които произлиза отпадъка, използваните фуражи и 

вида на постелите в оборите, начина и периода на съхранение на отпадъка. Тази 

тип тор се прилага обикновено през есента, като след това се прилага чрез оране; 

има комплексен ефект върху почвата, влияещ върху нейните качества. Така, 

почвите, които съдържат глина в по-голямо количеството стават по-пропускливи, 

по-малко компактни, като песъчливите стават по-структурирани, по-свързани, а 

съдържанието на хумус, важна съставка на плодородието, нараства. Също така, се 

подобрява биологичната активност на микроорганизмите и на микрофауната в 

почвата. Транспортът в полето и разпръскването трябва да са свързани с 

обработването на почвата, а ефектът на отпадъка може да се констатира и 2-3 

години след прилагането. Дозите, в които се прилага, варират между 10- 30 т/ha, 

в зависимост от култивирания вид, климатичните условия и естественото 

плодородие на терена. 

Друг вид много използвана органична тор е  компостът. Той може да се счете 

за тор, която е резултат от аеробната ферментация (в присъствието на кислорода 

във въздуха) на смес от растителни и животински отпадъци (листа, царевични 

стъбла, слама, други треви, плодов сок и оборска тор), битови отпадъци, градски 

или животински отпадъци, резултат от пречистването на отпадните води. В 

обикновената практика, компостът се добива чрез последователното наслояване 

на растителните материи и на оборната тор, върху почва, която на повърхността е 

по-малко компактна и пропусклива. Разлагането на тези компоненти трае от 

няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от естеството на органичната 

материя и от климатичните условия. Също така, е необходимо периодичното 

мокрене на купчината и покриването със слой пръст или слама. Дозата на 

прилагане ще бъде от 10-12 т/ha, поради това, че е по-беден на азот, но по-богат 

на елементи, като фосфор, калий и калций. Компостът трябва да се прилага чрез 
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разпръскване по терена и може да навлезе в почвата или чрез оранта, или с 

брануването с дискове. 

Животинската тор представлява много добре разграден оборски отпадък, по-

богат на хранителни елементи, а количествата, използвани за различните култури 

са по 6-10 тона/ha. Може да се прилага директно върху почвата или само по 

засадените разсади, като може да се използва и при вегетацията, защото се 

разтваря бързо, предоставяйки на растенията необходимите хранителни елементи. 

Може да се използва и разсадници за получаване на видове, като: мента, босилек, 

мащерка. 

Торфът е също органична тор, която се препоръчва (но се използва по-рядко) да 

се използва за подобряване на почвата при култивираните билки и ароматни 

растения. Преди да се използва, торфът се извлича от торфищата, съответно от 

влажните зони, където се формира, и се съхранява на купчини около 6 месеца, 

след което се използва за тор, подобна на оборската тор. 

Зелените торове произхождат от култивирани растения, които навлизат в 

почвата при оранта, в момента, в който достигнат до максимално количество 

зелена маса. Те се разграждат в почвата и представляват изключителен източник 

на хранителни елементи. Представени са добре от бобови растения, като: 

лупинус, жълта комунига, храсталачна глушина, детелина или други, като 

рапица и синап, които оставят в почвата голямо количество азот и други 

хранителни елементи. 

Освен естествените органични торове са допустипи и минералните торове. 

Минерални торове с азот от вида на нитратите; 

Минерални торове с фосфор: естествен фосфат с ниско съдържание на 

кадмий или равно на 90 мг/кг P2O5; калциево-алуминиев фосфат с ниско 

съдържание на кадмий или равно на 90 мг/кг P2O5, (ограничено използване върху 

алкалните почви (pH>7,5 

Минерални торове с калий: каинит, калиев сулфат, който съдържа 

магнезиева сол (дериват на каинита; 

Минерални торове с калций и магнезий: калциев карбонат с естествен 

произход (варовик, варовит камък, варовикови скали, креда, фосфатна креда), 

разтвор на калциев хлорид, калциев и магнезиев карбонат с естествен произход 

(магнезиева креда, смлян магнезиев варовик), калциев сулфат (гипс) 
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Други минерални торове: елементарна сяра, натриев хлорид само сол от 

мина, варовикова пудра, отпадъчни продукти от производството на захар, мая от 

деситлацията на амонячните дестилати, олигоелементи (бор, мед, желязо, 

магнезий, молибден, цинк). 

2.4. Обработване на почвата  

Включва операции, които се изпълняват върху почвата с различни машини и 

оборудвания и се осъществяват, за да разрохкат, раздробят и нивелират почвата, 

за да въведат торовете и измененията и за да се преборят, чрез превантивни 

методи, с бурените, болестите и вредителите по билките и ароматните растения. 

Друго важно предимство и това, че чрез обработването на почвата, 

засяването и засаждането става при оптимални условия, а билките ще имат добри 

условия за растеж и развитие и накрая ще се получи добра реколта, с високо 

качество. 

В рамките на дадена технология относно културите, обработването на почвата 

представлява важна верига и затова е необходимо да се извършва при най-

добрите условия. Така, трябва да се познават някои от особености на терена, вида 

почва, присъствието на проблемните бурени, някои характеристики на 

отглеждания вид за прилагане в практика на работните методи, на необходимата 

техника и на индексите на изпълнение. По наклонените терени, обработката се 

извършва напречно на склона, за да не настъпи ерозия заедно с водата на 

плодоносния пласт на почвата. Също така, растителните отпадъци трябва да се 

раздробят добре преди обаботката с дискова брана, за да не се затруднява оранта 

и на другите видове обработки. Обработването на почвата трябва да се извършва 

доколкото е възможно в оптималния интервал на влажност за минимум 

консумация на енергия. 

В зависимост от вида култура, се извършват различен брой обработки на 

почвата. Техният брой и редът им на изпълнение представляват системата от 

обработки на почвата. Обработката на почвата трябва да включва задължително  

едно стърнище, веднага след събирането на предходните растения, изпълнено с 

дискова брана, за надробяване на растителните остатъци и на бурените. 

Оранта, е една от най-важните обработки на почвата и се извъшва обикновено 

на дълбчина 15-20 см, а за някои видове трябва да е по-дълбока, на 20-30 см. 

Основната оран, която се извършва през лятото/есента, е задължителна, а оранта 

през годината, необходима за създаването на последователни култури, може да се 

замени с култиватор или с плуг без ухо, за да се мобилизира почвата на 
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дълбочина от 18-22 см. Тогава, когато почвата е много суха след събиране на 

предходната култура, през есента, оранта може да се замени с обработка с тежка 

дискова брана. Поддръжката на оранта и нивелирането на терена могат да се 

извършат веднага след оранта или пролетта, едновременно с подготовката на 

лехите. 

Подготовката на лехите, се осъществява непосредствено преди сеитбата, за 

да не се създадат условия за загуба на вода от почвата. Тази подготовка може да 

се осъществи с електрически комбинатор, за много добро раздробяване на терена, 

особено за видовете, които имат много малки семена (бял синап, риган, градински 

чай,), както и с дискова брана с регулируеми ъгли. В настоящата практика се 

препоръчва електрически комбинатор. 

Валирането, може да се извърши, тогава, когато теренът е много 

разрохкан, преди сеитба или когато семената на култивирания вид са много малки 

и трябва да се създадат оптималнни условия на влажност за поникването. 

2.5. Семена и засяване/засаждане на разсада 

Посадъчният материал трябва да е от култури, оставени за семе или разсади,  

които да не произхождат от ГМО или всякакви продукти, получени от такива 

организми. Тези семена или посадъчният материал трябва да отговарят на 

определени стандарти по отношение на вида кълняемост, чистотата, 

ботаническия състав, здравния статус. Също така, трябва да произхождат от 

реколтата от предходната година, защото много бързо се губи способността за 

кълняемост.  
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ГЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

3.1. Отглеждане на видовете билки и ароматни растения от 

семейство Asteraecae (Compositae  

3.1.a. Технология за Артишока – Cynara scolymus L. 

 
 

Биологични изисквания и териториално разположение: 

Произхождащ от зоната на Средиземно море, артишокът е претенциозен по 

отношение на температурата и светлината. Затова, култулите се разполагат в 

южните и югозападните части на страната. Силният корен навлиза дълбоко в 

почвата, затова артишокът изисва дълбоки, плодородни и пропускливи терени. 

Вирее добре и по лъките, по наносни почви, но страда както от липсата на влага в 

почвата, така и от нейното превишаване. Разполагането на културите трябва да се 

извършва, като се взема под внимание и близостта до преработвателните центрове 

в прясно състяние. 
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Мястото в сеитбообращението: 

Най-подходящите предшественици за артишока са окопните култури. Есенните 

житни култури и  бобовите култури представляват, също така, култури, след които 

може да следва този вид в рамките на сеитбообащението. Артишокът не трябва да 

се връща на същия терен по-рано от 4-5 години. 

 

Обработка на почвата 

Основна обработка: 

Основните обработки на почвата след ранните предшественици се състоят от 

повърхностна обработка, извършена с дискова бранна, веднага след освобождаване 

на терена, после следва дълбока оран на 28-30 см. При предшествениците, които се 

прибират късно, оранта става директно на същата дълбочина. 

Подготовка на лехите: 

Започва се през ранна пролет, чрез извършване на нивелиране на оранта. 1-2 дни 

педи засяването се прави раздробяване и на терена с дискова брана с регулируеми 

зъбци. 

 

Сеитба 

 Период на сеитба: 

Артишокът се сее през пролетта, към края на месец април, но периодът може да се 

удължи през годините с късното разпролетяване до края на първата декада на 

месец май. Чрез много ранната сеитба нараства броят на билките, които цъфтят 

през първата година, а със закъснението на сеитбата, културата не се уеднаквява, 

като намалява процентът на поникване. 

Сеитбонорма: 

За един ha се използват 4-5 кг семена с висока културна стойност (чистота: 90-95%, 

кълняемост: 75-80%). 

Разстояние при сеитба: 

Артишокът се сее на редове, на разстояние от 70 см, с машина SPC-6 (8). Върху 

малки площи може да се сее със сеялка, на гнезда, на разстояние от 25-30 см. 

Дълбочина при сеитба:  

За артишока се препоръчва сеитбата да се извършва на дълбочина 3-5 см, в 

зависимост от влажността на почвата. 

 

 

Поддръжка 

Ръчна и механична поддръжка: 

Веднага след поникване, започва окопаването между редовете, като се използват 
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култиватори, оборудвани със защитни дискове. Когато растенията имат 2-3 

истински листа, се разреждат, като се оставя разстояние от 20-25 см между 

астенията по ред, с тенденция да се постигне гъстота от 6 - 9 растения/км.м. 

Пропорционално на растежа на растенията, се стеснява ширината на работа на 

активните части. След реализирането на всяка листна реколта, окопните култури, 

за да се предотврати загубата на водата от почвата. 

Болести, вредители и борба с тях 

През първата година на вегетация, артишокът е нападан от някои патогенни агенти, 

като: Ramularia spp. (рамулариоза), Septoria spp. (септориоза), Erwinia carotovora 

(мокро гниене) и Verticillium spp. (вертицилийно увяхване) 

През втората година на вегетация, артишокът може да бъде нападнат силно от 

гъбата Sclerotinia sclerotiorum. Нападението се проявява върху главичките на 

цветовете. Превенцията на болестта се извършва като се спазват хигиенните мерки, 

подходящо сеитбообращение и използване на здрави семена.  

Най-важни измежду вредителите са: Vanessa cardui (дяволска пеперуда), Tanymecus 

spp.(хоботник), Scotia segetum (зимен сив червей), Aphis spp. (листни въшки). 

 

3.1.b. Технология за Белия трън - Silybum marianum L. 
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Екология и зониране: 

Благодарение на своя средиземноморски произход, изисква високи 

температури по време на вегетацията, особено по време на цъфтенето и даването 

на плодове. Умерени изисквания по отношение на влагата, както и на почвата 

(високите, със застояла вода, са противопоказни). Кулутурата се препоръчва за 

Южна Мунтения (окръзите Яломица, Илфов, Телеорман), Олтеница (страната 

откъм Дунав на окръзите Олт и Долж), Добруджа (окръг Констанца), както и 

Западната равнина  (окръг Тимиш). 

 

Сеитбообащение:  

Поради това, че белият трън е едногодишно растение, може да се включи в 

полското сеитбообращение, формирано от билки или в смесено сеитбообращение. 

Културата се връща на същото място след 4 години. Може да се култивира след 

зърнени култури, силажна царевица или фуражни растения.  

 

 

Торене: 

Това растение оползотворява добре химичните торове. Торенето се 

извършва с дози от по 70-80 кг/ха P2O5,  40-60 кг/ха K2O (положени чрез оранта) и 

60-80 кг/ха N,  положени при подготовката на лехите.  

Подготовка на почвата  

След предхождащото растение, което се събира рано, се изваршва оран с 

плуг в агрегат със звездовидна брана, на дълбочина 22-25 см, ако влажността на 

почвата позволява извършването на доброкачествена обработка. Ако почвата е 

суха, се извършва раздробяване на буците с плуг с диск  и се оре след първия 

дъжд. Пролетта, веднага след като може да се влезе в полето, теренът се 

обработва с дискова брана с регулируеми зъбци или с електрически комбинатор.  

 

Създаване на културата:  

Белият трън се размножава чрез семена, директно засяти в полето. Използват 

се семена, произхождащи от продуктивни растения, с чистота от 95% (минимум 

90%), а кълняемост от 90% (минимум 75%). Посажда се директно в полето, през 

ранна пролет, на редове, с универсални сеялки SUP-21 и SUP-29.  

Пролетта, много ранно, веднага щом може да се влезе в полето, теренът се 

минава на дължина и на ширина с брана, оборудвана с дискове, работи се с 

култиватор или с електрически комбинатор в агрегат с нивелир. В деня, в който 

се се извършва нивелирането на терена, се извършва и сеитбата. Сее се с машина 
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за сеене SPC-6 на интервали от 70 см между редовете и на дълочина от 3—3,5 см. 

Количеството семена, необходимо за един ha е 4—5 кг с чистота 98%, кълняемост 

- 85% и максимална влажност 12%. Средното тегло на 1 000 семена е около 

31,250 г, а в един грам влизат средно 32 семена.  

Поддръжка на културата: 

Като поддръжка се препоръчва плевенето на ред и разреждането на растенията на 

разстояние от 18—22 см растение от растение, благоприятният момент за 

разреждане е тогава, когато растенията имат 3—5 истински листа и талия от 4—6 

см; по време на вегетацията се извършват около 3 механични или ръчни 

окопавания, защото културата приключва бързо и не позволява растежа на 

плевелите. 

 

3.1.c. Технология за Цикорията /Синя жлъчка/ – Cichorium intybus L. 

 
 

Характеристики 

Cichorium intybus е многогодишно растение. В качествот си на растение от 

спонтанната флоа, не са известни технологиите на отглеждане. 
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Cichorium intybus е голям любител на слънцето и расте в открити места, като 

ливади и пасища, покай пътищата, по пустите терени, от полето и до ниските 

планински зони.  

Период на събиране на реколтата 

Вегетативен период: расте от май до октомври, началото на ноември. 

Въздушните части на Cichorium intybus се прибират през първата част на периода 

на цъфтене, през юли - август, когато стъблата не се навлези във фаза на 

превръщане в дърво. За да може продуктът да е с високо качество, се отрязва и 

резеда на базалните листа. Коренът на растението се прибира през ноември.  

Начин на събиране на реколтата 

Въздушната част се прибира ръчно при жътвата. 

Коренът на растението е прибира чрез разкопаване с права лопата. След 

събирането, коренът се измива под бързо течаща вода, след което се разделя по 

дължина и се оставя да съхне в дебел слой, на сухо и топло място. След 

приключване процеса на сушене (когато корените се втърдят и се чупят с трьсък), 

се съхраняват в хартиени чували, в чисти и сухи места.  



              Курз за отглеждане на билките 

______________________________________________________________________________ 

23 

 

3.1.d. Технология за Тагетес – Tagetes pattula L. 

 
 

Биологични изисквания и териториално разположение 

     Това растение няма високи изисквания по отношение влажността на почвата, 

издържайки дори и на сушеви периоди. Може да се отглежда върху различни 

почви, но предпочита по тежки почви, но дбре отводнени, за предпочитание с 

южно изложение. Няма особени изисквания по отношение плодородието на 

почвата. Киселите почви са противопоказни. 

Място в сеитбообращението: 

Тагетес не  проявява изразено изискване по отношение на предхождащата 

култура, израства както след зърнените култури, така и след окопните. Може да 

се върне отново върху същата почва след 4 години. 

Подготовка и торене на почвата:  

Започва с дълбока оран през лятото, когато следва след зърнена култура или с 

дълбока оран през есента, когато предхождащата култура е била такава, която се 

окопава. 
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Терените, които не са много богати на хранителни вещества се наторява с 4—

5 тона /ha оборска тор, добре ферментирал, към която се прибавят 30 кг 

фосфор т.н. и 20 кг калий т.н.. При отсъствието на оборна тор са достатъчни 

50 кг/ха фосфор т.н. и 20—30 кг калий т.н., които се полагат в почвата заедно 

с оранта. 

 

Обработка на почвата: 

Основна обработка: 

През пролетта, до сеитбата или засаждането, теренът се обработва с култиватор и 

брана с цел запазване на влажността в почвата и отстраняването на евентуалните 

плевели. Ако тези растения не са много претенциозни по отношение на 

естеството на терена, те все пак изискват почвата да бъде  добре мобилизирана, 

почистена.  

Сеитба: 

Период на сеене/засаждане: 

Тагетес се размножава чрез семена, или директно в полето, или се сее в топли 

разсадници и после се засажда на полето. 

Директното засяване в полето се извършва през април, със сеялка SUP-29, на 

интервали от 45—50 см между редовете и на дълбочина от 2—2,5 см. Посяват се 

4—5 кг семена/ha с чистота 95%, кълняемост 70% и максимална влажност 12%. За 

да бъдат разпределени възможно най- равномерно по терена, семената от тагетес 

се смесват предварително с много добре изсушен фин речен пясък, пепел или 

трици. Съотношението на сместа е: една част семена към 4—5 части инертен 

материал. 

Тагетес може да се посее в полето и в гнезда, на интервали от 45—50 см между 

редовете и на 25 см на ред. Във всяко гнездо се слагат 3—5 семена, след което 

теренът се притиска леко с валяк. 

Разсадът от тагетес, необходим за един ha, се получава чрез посяване на 0,5 кг 

семена /100 м
2
  в топъл разсадник през втората половина на март. Работите по 

създаване на разсадника, посяването и поддръжката на разсада от тагетес са най-

известни и използвани при повечето билки и ароматни растения, размножавани 

чрез тази система. Единствената особеност при получаване на силен разсад от 

тагетес, е да се поддържа средена ръст от 5—7 см дължина с 2—3 разклонения. 

Това може да се получи по два начина: чрез подкултивиране в други разсадници 

(което е много скъпо) и чрез намаляне/смекчаване на температурата и влажността 

в разсадника.  

Засаждането на разсадите в полето става в края на месец апил, на интервали от 

50 см/ 25 см между растенията на ред. 
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Поддръжка на културата: 

При директното посяване в полето, първото окопаване става веднага след  

разграничаването на редовете, а при засаждането, окопаването се извършва след 

завършване на операциите по засаждане на разсада.  

Второто окопаване става на 2—3-та седмица след първото, като едновременно 

се разреждат, по редове, растенията, посяти директно в полето.  

Третото и четвъртото окопаване се извършват след първото и второто 

събиране на реколтата, като се цели трамбоване на терена. Последните две 

окопавания могат да се извършат и механично, при условие, че растенията няма 

да се увредят. 

3.1.e. Технология за Невена – Calendula oficinalis 

 
Област на разпространение 

Вид, идващ от Средиземноморието и Западна Азия. Разпространил се е из цяла 

Европа като декоративно и култивирано растение, а като билка – в много държави 

в Европа, където се използва цялото съцветие или само периферните листа. В 

Румъния се отглежда като билка във всички земеделски зони. 

Ботаническо описание и биологични особености 

Calendula oficinalis е вид едногодишно или многогодишно растение. Коренът е 

пивотиращ, дълъг 20 см и дебел 1 см. Изправено стъбло, богато разклонено (5-25 

азклонения), високо 40-80 см, покрито с мъх. Листата са овални, подредени 

срещуположно, скачени, гладки, с наситен зелен цвят, копиевидни, със закръглен 
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връх, все по-дълги, започващи от основата към върха. Цветовете са групирани в 

крайни съцветия (30-50 върху туфата). По края на съцветието цветовете са 

стеснени, а в центъра са  тръбовидни. Съцветието е жълто-оранжево на цвят. 

Плодът е извит акен под формата на сърп с малки шипови на повърхността. 

Растението цъфти през месец май до октомври, като цъфти два пъти за един 

сезон.  

Отношението растение-вегетативни фактори 

Невена има умерени изисквания по отношение на температурата и влажността. 

Семената покълват много  добре при 20-30
0 
C. Изисква пряка светлина. Видът не е 

претнциозен към влажността, но отговаря благоприятно на напояването, особено 

през годините с малко валежи. Невенът се развива благоприятно върху всички 

видове почви. 

 

Разположение и ротация на културата 

Култивира се с добри резултати само след видове, които оставят почвата чиста, 

без плевели, добре запасена с хранителни съставки. Предпочитаните 

предхождощи култури са окопните, фийът или бобовите зърна. Расте и се развива 

най-добре върху дълбоките почви, богатите, меките и които се стоплят бързо. 

Не се препоръчва монокултурата, за да се избегне появата на болести и 

вредители. В ротационната схема (сеитбообращение) се връща на същата почва 

през минимум 4-5 години.  

Обработка на почвата 

Подготовката на терена започва веднага след освобождаването му от 

предхождащата култура и от растителните остатъци. Извършва се дълбока оран 

на около 25-28 см, с плуг в агрегат със звездовидна брана. 

Плевелите, които поникват в угарта се унищожават с диск. Лехата се подготвя с 

полидиск, после с агрегат с брани с регулируеми зъбци и нивелир за изравняване, 

раздробяване и нивелиране на почвата, след което следва работата с електрически 

комбинатор.  

Торене на почвата 

Приносът на минералните и органични торове увеличава продукцията съцветия 

върху единица площ, както и качеството на суровината, чрез увеличаване 

съдържанието на активни съставки. 

Прилагат се:  

- органични торове (оборска тор) 30-40 т/ha, през есента,  при основната оран 

- минерални торове: 60-80 кг фосфор/ha активно вещество и 45кг калий /ha 

активно вещество, прилага се при основната оран и 45 кго азот /ha активно 

вещество през пролетта.  



              Курз за отглеждане на билките 

______________________________________________________________________________ 

27 

 

Сеитба 

Извършва се механизирано със сеялки SUP–21 или SUP–29, като се използва 

модифициран дистрибутор за малки семена, регулиран подходящо, за да се спазва 

нормата семена върху ha и за да се предотврати напукването на семената, или 

ръчно, в гнезда (2-3 семена) или на редове,  на 50 см между  гнездата или 

редовете.  

- Оптималният период за сеитба е месец март (период 1, темп. на почвата 5-8
0
C)  

- Норма на семена 6-12 кг/ha, в зависимост от тяхната културна стойност 

- Разстояние при сеитбата е 50 см между редовете 

- Дълбочината при сеитбата е 2-3 см 

- Плътността е 15 растения/кв.м. 

Поддръжка 

След поникването, се извършва ръчно плевене по редовете, механично окопаване 

между редовете за разрушаване на кората и унищожаване на плевелите, ръчните 

окопавания на редовете и механичните между редовете се повтарят на 2 седмици 

след първото или винаги, когато е необходимо, през вегетативния период, 

особено след 3-4 последователни прибирания на реколтата. За поддръжка на 

културата през втората година трябва да се вземат следните технологични мерки: 

- 3-5% от възрастните растения не се прибират, с цел плодовитостта и 

спонтанността на културата  

- през месец октомври, след спонтанността, се прилага набраздяване за защита на 

растенията по време на зимата 

- през пролетта, след започване на вегетацията, се прилага механично окопаване 

межде редовете и ръчно окопаване на реда. 

В продължение са прилагат същите технологични мерки от първата година 

(ръчните и механичните окопавания, торенето, събирането на реколтите, 

леченията на болести и вредители, и др.) 

Борба с плевелите, болестите и вредителите  

Плевелите се оборват чрез хербициди, както следва: 

- Трефлан 4 кг/ha + Вензар 1 кг/ha, приложени заедно, две седмици преди 

сеитбата 

- Дуал 5 кг/ha + Аресин 2 кг/ha, приложени заедно, наведнъж  или веднага след 

сеитбата 

- Фуроре 2 л/ha ha, пост емергент 

Дълбочината на навлизане на хербицидите 6-8 см.  

За борбата с брашнестата мая (Sphaerotheca fuliginea) и склеротийното гниене 

(Sclerotinia sclerotiorum) се използват: 

- разтворима сяра 0.4% 300-500 л разтвор /ха 
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- метобен 70 PU 0.1% - 300 л разтвор/ха  

Много пагубна е кукувичата прежда, паразитно растение, което се развива в 

огнища. Нападнатите растения се унищожава чрез изгаряне. 

Най-използваните методи заборба с болестите са мерките по фитосанитарна 

хигиена и спазването културната агротехника (сеитбообращението, дълбоката 

оран, оптималните периоди на сеитба, борбата с плевелите и др.) 

 

3.2. Отглеждане на видовете билки и ароматни растения от 

семейство Устноцветни  ( Lamiaceae, Labiatae) 

3.2.a. Технология за Градинската мащерка – Tymus vulgaris L. 

 
 

Биологични изисквания и териториално разположение: 

Това е вид със специални изисквания по отношение на топлината и светлината. 

Градинската мащерка е  по принцип издръжлива на суша, но през периода на 

поникване има нужда от много вода. Отглежда се по плодородни почви, богати на 

калций, пропускливи. Видът може да се отглежда и по малки слонове, имащ 

антиерозионен ефект. Най-показателното място е южната и югозападната част на 

страната. 
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Място в сеитбообращението: 

Като полухраст, се отглежда извън сеитбообращението, след растения, които 

оставят терена чист, без плевели, с къс период на вегетация (бобови растения, 

фий, есенни зърнени култури или след окопните, наторени с оборска тор). Една 

култура трае 4-5 години. 

 

Подготовка и торене на терена: 

Градинската мащерка реагира добре на торене, особено когато в почвата се 

постига баланс. Фосфорът се прилага в дози от 60-80 кг/haа. Азотните торове 

могат да се прилагат сами или заедно с фосфора или с калия, в дози от 80-100 

кг/ha. Торенето с калий се прилага в зони с терени, бедни на този елемент, в дози 

от 40-50 кг/ha.  

Периодът на приложение е различен: при създаване на плантацията, 

суперфосфатът и калиевата сол се прилагат есента, под формата на основна оран. 

Азотът се прилага на две части: половината веднага след засаждане, а втората 

половина – веднага след събирането на първата реколта.  

Обработка на почвата: 

Основна обработка: 

След събирането реколтата на предхождащото растение, се оре на дълбочина 

от 28-30 см, а до засаждането, теренът се поддържа чист, без плевели, чрез 

повторни обработки с диск. Обработката, предхождаща засаждането, цели 

нивелирането, унищожаването на плевелите, раздробяването и разрохкването на 

почвата. Работи се с електрически комбинатор или с дискова брана в агрегат с 

регулируеми зъбци.          

Сеитба 

Период на сеитба/засаждане 

Градинската мащерка се размножава както по вегетативен път, така и чрез 

семена. Вегетативно, чрез разделяне на туфите, а размножаването чрез семена 

може да стане чрез директно посяване в полето или чрез производството на 

разсад.  

Периодът на засаждане в  полето за разсада, посят през пролетта, е в края на 

юни, началото на юли, а разсадът, посят през лятото се засажда през септември 

септември – октомври. 

Нормата на засаждане за един ha е 160.000-200.000 стръка разсад. 
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Разстоянието при засаждане в гнезда е от 20 см, като се използват  по 2-3 

стръка/гнездо.  

Разсадът градинска мащерка се засажда на дълбочина, по-голяма с 1 см 

отколкото е бил в слоя. След засаждане се полива задължително. Липсата на 

валежи през времето на засаждане налага повтарянето на тази операция до 

захващането им.  

Поддръжка 

Обработка с хербициди – борбата с плевелите от културата може да се осъществи  

успешно, като се използва Гезагард 50, който през първата година се препоръчва 

да се прилага в по-ранна пролет, в дози от 5-7 кг/ha в зависимост от заплевеност 

на културата.  

3.2.b. Технология за  Исоп – Hyssopus officinalis L. 

 
 

Биологични изисквания и териториално разположение: 

Растение, обичащо светлината и с по-големи изисквания към топлината (при 

по-високи температури, се гарантира високо съдържание на етерично масло). 
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През зимата издържа дори и на големи студове от -25°...-30°, ако почвата е 

покрита. Няма особени претенции по отношение на влажността, като още през 

втората година издържа на периоди на суша. 

Вегетира добре върху варовити почви, но по принцип изискванията по 

отношение на почвата са толкова малки, че може да се използва за 

антиерозионни работи, по стръмни места, фиксиране на подвижните пясъци, 

наклони, жив плет, като може да заема пространства, неподходящи за други 

култури (от тази гледна точка прилича на лавандулата), а поради доста 

декоративния си вид – и в паркове или други публични места. 

Място в сеитбообращението: 

Препоръчва се предхождощите култури (окопните или есенни зърнени 

култури) да се наторяват. Ако предхождащата култура не е била наторена, се 

използват химически торове, вариращи между: 55—60 кг/ха азот, 10—15 кг/ха 

калий и 50 кг/ха фосфор. 

Сеитба/засаждане: 

Размножаването може да става по вегетативен път (филиз или чрез разделяне 

на туфата) и чрез семена, през ранна пролет или на прага на зимата. Както 

засаждането на филизите, така и посяването стават с дълбока оран - 28—30 см. 

През пролетта, теренът се бранува, за да се унищожат плевелите, след което се сее 

или засажда.  Посяването се извършва с машина, на редове, на разстояние от 50—

60 см и на дълбочина от 2 см. 

За един ha се използват 4 кг семена (чистота 95%, кълняемост 75%, 

максимална влажност 13%), в смес с животинска тор или пясък (една част семена 

и 5 части от един от тези материали). Ако по време на сеитбата, теренът е 

разрохкан и сух, е необходимо както преди, така и след посяването, да се извърши 

леко пресиране на терена с валяк. 

Поддръжка на културата: 

Веднъж щом редовете са се оформили, се извършва първото повърхностно 

окопаване за унищожаване на кората и на плевелите. Избягва се покриването на 

растенията с пръст. 

При  второто окопаване се извършва и разреждането по редове. Между 

растенията се оставя разстояние от 20—25 см. През първата година и през 

следващите, се извършват толкова окопавания, колкото са необходими за да се 

поддържа терена чист, без плевели и без кора. За да се стимулира продукцията на 

цъфтене, се препоръчва през пролетта, преди започването на вегетацията, да се 

извърши подстригване на туфите. 
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3.2.c. Технология за Лавандула – Lavandula angustifolia L. 

 
 

Сеитбообращение:  

Лавандулата се отглежда извън сеитбообращението, защото една култура 

остава на един и същ терен за време от 20 –30 години.  

 При избиране на терена, важна особеност представлява степента на заплевяване, 

която трябва да е възможно най-малка, особено за многогодишните видове: 

паламида, троскот, кощрява, млечка, поветица. 

 

Прилагане на торове: 

Фосфорът и калият се прилагат ежегодно през есента, а азотът – през пролетта, 

при започване на вегетацията. Препоръчителните дози са: фосфор  70 – 80 кг/на 

ha под формата на суперфосфат. Азотът 60 – 80 кг/ha, тор на базата на по-трудно 

разтворим азот), калий 40 – 60 кг/ha. 

Оборската тор се прилага преди създаване на културата, при дълбоката оран, в 

количество от  30 – 50 т/ha, добре ферментирал. 
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Обработка на почвата: 

Обработката на почвата започва с дълбока есенна оран до 40 – 70 см. С 3 – 4 

дни преди засаждане, теренът се обработва с дискова брана в агрегат с 

регулируеми ъгли. 

Създаване на културата: 

Създаването на културата може да стане есента, в края на септември – 

началото на октомври или ранна пролет, веднага след като може да се влезе в 

полето. 

Преди засаждане, теренът се маркира, разстоянията на засаждане са 100 x 50 

см, нормата: 20.000 разсада/ха + 10% за попълване на празнините (ще се засадят в 

края на нивата, засята с различни култури). 

За засаждането, разсадите се оформят, като им се намали кореновата система 

до 15 см ( без да се нарушават снопчетата на корените), а въздушната част – до 10 

–15 см. 

Поддръжка: 

Състои се в механично окопаване: 4 – 5 за младите плантации и 2 – 3 за 

узрелите. Ръчните окопавания, 2 –3 на брой, се извършват в зависимост от 

необходимостта. 

Много ранно през пролетта, преди започване на вегетацията, при 10 –12 

годишните култури се изваршват регенериращи изрязвания. Ако изрязванията се 

извършват есента, културите ще се издуят, защото растенията трябва да се 

предпазят от измръзване. 

 

Обработка с хербициди: 

Работата може да се извърши през периода на покой (късна есен или ранна 

пролет) с Трифлурекс – 4 л/ха, Афалон – 2 кг/ха или при вегетация с Basagran – 2 

л/ха. 
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3.2.d. Технология за Ментата – Mentha piperata L. 

 
 

Сеитбообращение: 

За ментата, добри предшественици са: фий за сено, бобови растения за зърна, 

есенни житни храни, окопните култури, ранните зеленчукови растения; 

Не се препоръчват люцерниковите, детелиновите, многогодишни житни култури 

и царевицата за зърна.  

Торене; 

Фосфорът и калият се прилагат ежегодно през есента, а азотът – при започване 

на вегетацията. Препоръчителните дози са: фосфор: 50 –80 кг/ ха активно 

вещество, азот: 50 –70 кг/ ха активно вещество, калий: 35 – 60 кг/ха активно 

вещество. 

Оборската тор в дози от 20 – 40 т/ха, се прилага добре ферментирал. В този 

случай, се намаляват на половина дозите минерален тор. 

Обработка на почвата: 

Оранта при 28-30 см, подготовка на терена за засаждане се осъществяват чрез 

обработка с дискова брана в агрегат с регулируеми ъгли и с нивелир на дълбочина  

от 15 – 18 см с 2 последователни обработки. 

 

Засаждане: 
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  За получаването на големи реколти мента е абсолютно необходимо 

засаждането да се извърши през есента и само в изключителни случаи – много 

ранна пролет. Оптималният период се установява в зависимост от влажността на 

почвата, обикновено през октомври. 

Ластуните не се засаждат в суха почва, защото се дехидратират много 

бързо, нормата на засаждане е 1000 – 1400 разсада/ха, разстоянието на засаждане 

е 70 см между редовете, дълбочината на засаждане е 12 – 15 см, оптималната 

гъстота - 20- 26 растения/ м
2
 

Засаждането върху малки площи става ръчно, като ластуните се поставят в 

дъното на браздите, обърнати с култиватор, по 2-3 бройки в непрекъснат ред, като 

се внимава да се припокрият с ¼ от дължината им. 

Върху големи повърхности, засаждането става полумеханизирано чрез 

отваряне на браздите с плуг, ръчно засаждане, запушване с машини, адаптирани 

по модела на тези от зеленчукопроизводството или с машина за засаждане на 

ластуни, съставена от: култиваторен нивелир или SPC-6 + плуг + приставка за 

работниците + покривни дъски. 

Поддръжка: 

Пролетта, веднага щом условията позволят влизане в полето, ментата се 

бранува перпендикулярно на посоката на редовете, на дълбочина, при която 

ластуните не се изваждат от почвата. 

По време на вегетационния период се иизвършват 2-3 механични 

окопавания, 2-3 ръчни окопавания и 1-2 плевенета. 

През втората година  от вегетацията, пролетта, се бранува и се изрязват 

редовете с помощта на култиватор на разстояние от 50 см. 

Обработка с хербициди: 

След засаждане, но преди покълнване, може да се приложи Зенкор – 1кг/ха 

или Simadon – 3кг/ха. 

При вегетацията може да се приложе Basagran – 3 л/ха, когато височината 

на растенията е 6 –10 см, Fusilade или Фуроре –2-3 л/ха.  
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3.2.e. Технология за Маточина – Mellisa officinalis L. 

 
 

Биологични изисквания и териториално  и териториално разположение: 

Маточината е вид, който обича топлината и светлината. В сенчестите места се 

развива слабо и дава понижено количество масло. Тя е устойчив вид, с 

изключение на първата година от вегетацията. Устойчива е на студове от – 20 до 

– 25
o
C, под снега. 

Предпочита почви с лека към средна текстура, дълбоки, пропускливи, 

плодородни. Не се препоръчват киселинните, тежките, влажните и студените 

почви. 

Може да се отглежда в цялата страна, но е най-успешна в южната част, в 

лозарския район, в зони, изложение на слънце. 

Място в сеитбообращението: 

Най-добрите предшественици за маточината са зеленчуковите растения, но 

израства добре и след житните и окопните култури, при условие, че се торят и 

поддържат правилно. Културата може да се върне на същия терен само след 6 

години. 

Торене:  
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Въпреки че фосфорът няма решаващо действие върху производството или 

качеството на растителната суровина, той се прилага върху маточината заедно с 

азота и калия, в количеството от 40 – 50 кг/ха активно вещество, с оглед на 

балансирането на техния ефект. За торене да се използва естествен фосват със 

съдържание на кадмий, по-ниско или равно на 90 мг/кг P2 O5. 

Азотът допринася за увеличаване на растителната маса, но приложен сам и в 

големи количества повишава чувствителността на растенията при нападението на 

някои болести. 

Комбинирането на калий с фосфор и азот осигурява баланс при храненето на 

растенията и устойчивост при болести. Прилага се в дози от 45 – 60 кг/ха активно 

вещество. 

Нуждата от калий може да се осигури чрез прилагане на компостирана оборска 

тор, приложена под оранта в количества от 30 т/ха, веднъж на 4 години или 

сурова калиева сол (каинит, силвинит). 

Торене с оборска тор 

Върху бедните почви, преди основна дълбока обработка, прилага се  20 – 30 

т/ха при създаване на плантацията. Добре ферментиралата оборска тор, фосфорът 

и калият се прилагат при създаване на културата и се включват заедно с 

основната обработка на почвата. 

Обработка на почвата 

Основна обработка 

В зависимост от предшестващото растение и от състоянието на влажността на 

терена, се различава и обработваемата система на почвата. Така, след ранните 

предшественици, при условия на оптимална влажност, се извършва директно 

оран, на 28 – 30 см. Ако почвата е суха, се извършва само обработка с диск, като 

следва основната обработка да се извърши есента. След късните предшественици, 

основната оран се извършва веднага след освобождаване на терена, на дълбочини 

от 28 – 30 см. 

Подготовка на лехата 

Директното засяване на маточината предполага прецизна подготовка на 

лехата. Подготовката на лехите става с култиватор. В негово отсъствие, почвата 

се подготвя с диск и с брана в агрегат с валяк. 

Обработката, предхождаща засяването при размножаването с разсад, се състои 

в подравняване на есенната оран и поддръжка на разрохканата почва, както и 

почистване от плевели до момента на засяването. 

Засяване 

Време на засяване/засаждане 

Маточината се размножава чрез директно засяване в полето или чрез разсад.  
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Директното засяване в полето се извършва рано през есента. Преди засяване, 

семената се смесват с инертен материал, за да може тяхнсто разпространение да 

стане равномерно. Успеваемостта на засяването е обусловена от присъствието на 

влажност в почвата, начина на подготовка и равномерността на лехите. В общи 

линии, културата, осъществена чрез директно засяване представлява празноти и е 

неравномерна. 

Най-добра маточина се получава при използването на разсад. Най-ефикасния 

път за получаването се състои в засяването на пластове през юли или август – 

септември. 

Засаждането става, на първо място, през септември и октомври, а на  второ, 

през пролетта на следващата година (май). Теренът, предназначен за пластовете 

трябва да е подслонен и да представлява възможности за напояване. 

Норма на семената: 

Определя се като се имат предвид следните фактори: кълняемостта на 

семената, периода на засяване, степен на подготовка на терена, влажност от 

момента на засяване и начин на размножаване. 

Способността на кълняемост бидейки относително ниска (65 – 75%), 

препоръчва се количество семена от 8 – 10 кг/ха, ако засяването се извършна та 

прага на зимата или само от 5 – 6 кг/ха, ако то се извършва в началото на есента. 

Оптималната гъстота при засяването е 20 – 30 растения/м
2
. С 0.5 кг семена 

могат да се засеят 100 м
2
 пластове, върху които се получава разсада, необходим за 

засаждането на един хектар култура. 

Разстояние при засяване/засаждане: 

Маточината се засява на разстояние от 50 – 62,5 см между редовете. Разсадът 

се засажда на същото разстояние, а между растенията по реда се оставят 20 – 25 

см. Засаждането става ръчно или с машина за засаждане MPR., като се 

осъществява гъстота от 15 – 17 растения/м
2
. Семената бидейки много малки, 

маточината се засява повърхностно, на дълбочина от 0,5 – 1 см, в зависимост от 

текстурата на почвата. 

За засяването се използват сеялки SUP-21, SUP-29, към които се прикрепят 

дълбочинни ограничители при лемежите и дистрибутори за малки семена 

Поддръжка 

Ръчна и механична поддръжка 

Голямата продължителност от засяването до поникването, неравномерността 

на поникването и бавното израстване през първата част на вегетативния период, 

налагат поддръжката да се изпълни дори и преди поникването (сляпо окопаване). 

Механичното окопаване става с теглещи плугове за окопаване или с култуватори, 
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към които са пригодени дискове за предпазване на разсада. Ръчното окопаване се 

придружава от плевене. 

Културата, получена чрез директно засяване се разрежда по редове чрез 

букетиране на разстояние от 20 – 25 см, когато разстенията имат 3-4 чифта 

истински листа. Получените растения могат да се използват при запълване на 

празнотите. 

3.2.e. Технология за Градински чай – Salvia officinalis L. 

 
 

Екология: 

Видът е относително претенциозен на топлина. Поникването става при над 

10˚C, има нужда от топли лета и меки и къси зими, а при студ, да няма 

температурни вариации и почвата да е покрита със сняг. Гъсните студове, особено 

върху терен без сняг, водят до нарушаване на културата. Летливото масло се 

натрупва по-интензивно при по-високи температури, при над 20ºC и през дългите 

дни със силна светлина. Въпреки че предпочита пряка светлина, градинският чай 

може да се отглежда и при полусянка (напр.: в овощните градини, между редовете 

овошки). Няма особени претенции по отношение на влажността. Културата не е 
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много претенциозна към почвата. Може да се отглежда и върху варовикови 

склонове или върху пясъци, като по този начин оползотворяват деградиралите 

терени. Да не се култивира по места, където листата могат да се напрашат или 

изцапат защото, заради мъха, с който са покрити, те не могат да се изчистят. 

Сеитбообращение: 

Градинският чай се отглежда извън сеитбообращението в изолирани парцели, 

далеч от пътищата с интензивно движение. Предшестващото растение трябва да 

освободи рано терена и да го остави в добро плодородно състояние. Културата се 

запазва 5 – 6 години. 

Технология на културата.  

Бидейки многогодишна култура (8-10 години), теренът, върху който ще се 

отглежда градинския чай не трябва да бъде пълен с плевели, особено 

многогодишни (паламида, поветица, троскот, балур). Върху същия терен горският 

чай може да се върне след минимум 8 години. 

Културата да не се разполага в близост до селски пътища (които биха могли да 

бъдат източник на прах) или до други източници на замърсяване. 

Обработка на почвата:  

 Създаването на културата става върху добре обработен терен.  

Оранта се извършва веднага след освобождаването на терена от 

предшестващото растение, после се бранува по посока на орането и 

перпендикулярно, а след поникване на плевелите, се минава с култиватор за 

тяхното унищожаване.  

Торене: 

Основното торене се извършва преди оранта с добре ферментирала оборска тор 

(ако не е прилагана през последните 2 години) 20-25 т/ха, с фосфор 30-35 кг т.н./ха 

и 30-35 кг т.н./ха калий. 

Период на посяване: 

Посяването се извършва през ноември или ранно на пролет, при 62,5-70 см 

между редовете, 2-3 см дълбочина, осигурявайки гъстота от 9-10 растения/м
2
. 

Необходимото количество е 8 кг/ха (може да се посади и индшкаторно растение). 

Германският ранилист може да се създаде и чрез разсад, който се получава 

върху студени пластове (летни) или в топли разсадници. Разсадът за един хектар се 

получава върху около 150 м
2
 студени пластове или 60 м

2
 топли разсадници (и в 

двата случая са необходими 1,5-2 кг семена). Разсадът се засажда след 40-45 дни от 

засяването, когато има 3-4 листа, през септември или април, на 60-70 см (1м при 

ръчното събиране) между редовете и 20-40 см на ред. 

Третата възможност за размножаване би била вегетативно, чрез млади дървесни 

филизи. 
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Поддръжка:  

Работите по обгрижване се състоят в извършване на механични окопавания (3-

4) или ръчни между редовете, плевене, разреждане (ако е необходимо) при 10 см 

между растения по ред и запълване на празнотите (могат да се използват растения, 

резултат от разреждането).  

Пролетта се извършва такава поддръжка, чрез която се отстраняват (чрез 

изрязване), при височина 10 см от почвата, дървесните стъбла. Това води до 

появатана млади филизи, енергични, с големи листа, които увеличават реколтата. 

Въпреки това, събирането на въздушните части (herba) на германския ранилист се 

извършва по-лесно така. 

Обработка с хербициди: 

Работата по борбата с плевелите се извършва преемергент Гезагард – 2 кг/ха, а 

започвайки с 2-та година, преди навлизане на растенията във вегетация, се 

използва Roundup – 3 л/ха или Баста – 4 л/ха. 

 

3.2.f. Технология за Ригана – Origanum vulgare L. 
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Екология: 

Растение, широко разпространено в спонтанна флора, от полето до  

подалпийската зона. Това е вид, „страстен‖ по отношение на светлината, малко 

претенциозен по отношение на почвата и влагата, устойчив както на ниски 

температури по време на зимата, както и на големи горещини. Среща се особено 

чрез подрязвания, по краищата на горите, храсталаците, покрай пътищата, в 

цялата страна, най-вече в Трансилвания и Банат (окръзите Арад, Бистрица-

Нъсъуд, Караш-Северин, Харгита, Хунедоара, Марамуреш), Олтения (Горж, 

Вълча), Мунтения (Бузъу, Илфов) и Молдова (Бакъу, Нямц, Сучава, Васлуй). 

Посяване/Засаждане: 

При създаването на нова култура, може да се използва директно посяване или 

произвадството на разсади със засаждане през лятото, а при съществуващите 

култури се практикува разделяне на туфите. Растението цъфити, като започне 

през юли – до август. 

Риганът може да се консумира както пресен, така и изсушен, като последният 

вариант е за предпочитане, защото се запазва дълго време.  

Поддръжка: 

Пролетта се извършва плевене и ръчно окопаване.  

Когато растенията имат 4-5 истински листа, се извършва разреждане на 

растенията по редове на разстояние от 10 см.  

Гъстотата на културата е 20-25 растения/м². По време на вегетационния период 

се извършва механично окопаване и плевене на растенията, колкото пъти е 

необходимо.  
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3.3. Отглеждането на билки и ароматни растения от други 

ботанически семейства 

3.3.a. Технология за Дилянка – Valeriana officinalis L. 

 
 

Екология  и зониране:  

При създаване на културата чрез директно посяване в полето, предхождащите 

растения са житните растения, грахът, макът, кориандърът и др., които 

балансират терена навреме.  

Ако създаването на културата се осъществява пролетта, чрез посяване или 

засаждане на разсади, предхождащи могат да бъдат и окопните култури, при 

които не са се прилагали хербициди атразини. Не се препоръчва монокултурата. 

Въпреки, че видът е разпространен и в спонтанна флора, в храсталаци, гори, 

влажни и сенчести места, покрай води, крайречни горички — особено в 

хълмистите и планинските зони, днес дилянката се обработва почти 

изключително само от културра. Дилянката понася по-добре ниските 

температури отколкото високите. Семената започват покълнването при +5° 

(оптималната температура е 20—30°). Понася студове от —15 ...—20° без сняг, 

като започва вегетацията пролетта при 1 —2°, в условията, при които е 

отглеждана в по-топли места, като компенсаторен екологичен фактор е 

прекалената влага. 

По отношение на влагата, растението има повишени претенции, развивайки се 
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оптимално там, където годишните валежи са 650 мм. Растенията могат за 

издържат и сухи периоди, но това влияе отрицателно на съдържанието в 

етеричното масло. 

Може да расте при светлина или полусянка, но при светлина кореновата система 

достига най-голямо развитие. 

Най-препоръчваните почви са дълбоките, богати на хумус, леки, песъчливо-

глинести, разположени върху влажни места, но пропускащи вода. Могат да се 

използват и отводнени почви, торфени. Противопоказни са тежките почви, 

глинени, които пречат на развитието на кореновата система и също затрудняват 

много измиването на корените след събиране на реколтата.  

Обработка на почвата: 

Освобождаването на терена от растителните остатъци от предхождащата 

култура, се извършна с агрегат, формиран от GD 3.2 + U 650 M, чрез 

последователни изрязвания, последвани от есенна оран с плуг. 

До посяването или засаждането, дълбоката оран до около 25-28 см, се 

извършва с дискова брана в агрегат с регулируеми зъбци, а преди посяване или 

засаждане – с комбинатор. Лехата за дилянката трябва да бъде много добре 

раздробена и изравнена, до много фина раздробеност, чрез използване на GD 3.2. 

Торене: 

Дилянката реагира положително на торене с N, P, K в съотношение 1 :1.3 :1 

(1=6 кг / ха т.н.), увеличавайки корените с  22% и летливото масло с 42%.  

Върху черноземи се препоръчва минералното торене с дози от N = 45 кг/ха; 

P2O5 =60 кг/ха и K2O = 50 кг/ха. Върху другите видове почви, минералното торене 

дава добри резултати, чрез използване на азот, фосфор и калий в съотношение 1 : 

1,75 :1. Може да се използва и добре разградена оборска тор, свърдана с намалени 

дози N, P, K (30 кг от всеки елемент).  

Създаване на културата: 

a) Директно посяване в полето: 

Може да се извърши лятото (август), есента (октомври), пролетта (март). Най-

добрите резултати се получават, чрез посяване през месец август, при условие, че 

има осигурена влага, за равномерно поникване, а по-слаби резултати - чрез 

пролетното посяване. Оптималната гъстота на културата, чрез директно посяване 

в полето се смята при 20-30 растения/м² при норма от de 4-6 кг/ха семе. 

Дълбочината на  посяване варира между 0.5-2 см. Директното посяване в полето 

се извършва със сеялки SUP 21, SUP 29 с дълбочинен ограничител и адаптирани 

за малки семена. 

b) Производство на разсад 
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 Разсадите се произвеждат в хранителен пласт, изграден от пръст и целина,  

животинска тор и пясък в съотношение 2 :2 :1 в студени парници, тунели или 

бразди, като са необходими 500-1000 растения/1 ха култура, изисквайки 0.5-0.8 кг 

семена /ха. 

Посяването може да се извърши в началото на август по редове, на разстояние 

от 12,5-15 см между тях и се засажда пролетта, през последната десетдневка на 

април, върху терен, моделира с култиватор CL2.8 с плуг, на разстояние от 50 

см/20-25 см междду растенията на ред. Посяването може да се осъществи и в 

периода 10-20 март със засяване през първата десетдневка на месец май, върху 

терен, моделиран съгласно по-горната схема.   

Преди засаждането, разсадите се намокрят обилно, заблатяват се и се 

фасонират, чрез изрязване на 1/3 от зеленината на растението. При засаждане се 

осигурява вода за намокряне и се повтаря напояването през интервал от 2 дни, за 

време от 10-15 дни. Оптималната гъстота е 15-20 растения/кв.м. 

Поддръжка:  

При технологичната система с директно посяване в полето, основната 

обработка е плевенето и разреждането на растенията, последвани от ръчно и 

механично окопаване. 

При културите, получени чрез разсад, съвкупността от работи, балансирани 

минерални наторявания, окопавания и поливания за запазване на 65-80%, IUA  са 

характерни за растежа и развитието на растенията и за увеличаване на 

продукцията върху единица площ. Само при необходимост, при висока степен на 

нападение от болести и вредители, се прилагат специфични лечения с контактни 

продукти, за да се избегне натрупването им в корените.  
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3.3.b. Технология за Теснолист живовлек – Plantago lanceolata L., сем. 

Живовлекови 

 
 

Екология: 

Видове с много висок екологичен спектър, с висока пластичност при много 

разнообразни условия на вегетация. Няма специални претенции по отношение на 

светлината, като издържа и на полусянка, по отношение на температурата – 

издържа добре на извънредните температури през зимата и лятото, влажност (при 

култура обаче дава добри резултати, ако се осигури достатъчна влажност) и почва 

– вегетира добре върху всякакъв вид почва, с изключение на много тежката. 

Широколистият живовлек расте дори и върху тромбовани, песъчливи терени, 

където не издържат други видове.  

В спонтанната флора се среща по краищата на пътищата, в пасищата, 

буренаците, като бурени при култури (особено при детелината, където е 

характерен бурен), от полето до алпийската зона, в цялата страна. При културата 

е въведена само Едролистният живовлек (P. lanceolata), който може да се 

отглежда в цялата страна (с най-голям опит е окръг Клуж). 

Сеитбообращение: 
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Теснолистният живовлек не проявява специални претенции по отношение на 

предхождащата култура. Препоръчва се да следва след окопни растения, които 

оставят терена чист, без плевели и богат на хранителни съставки. Може да се 

върне на същия терен след 4 години.  

Обработка на почвата  

Живовлекът се отглежда извън сеитбообращението и се обработва 3-5 години. 

Препоръчва се да следва след култури, които оставят терена чист, без плевели 

(окопни растения, картофи, цвеклоa, ранни житни растения, фий, бобови растения 

за зърна). 

Основната оран се извършва на дълбочина от 22-25 см, теренът се бранува и се 

заравнява добре. До есента теренът се запазва чист от плевели, чрез повторни 

работи с полидиск, следвани от брана с регулируеми ъгли. Препоръчва се дълбока 

оран до 22—25 см, последвана от силна брана с нивелир. До късна есен теренът се 

запазва чист от плевели чрез повторни операции, винаги, когато е необходимо, с 

полидиск в агрегат с брана. В деня на посяването, теренът се обработва с 

електрически комбинатор и валяк.  

Торене на почвата 

Растението реагира много добре при прилагане на химични и органични 

торове: фосфор, калий, азот 40-50 кг/ха и т.н.; оборска тор 20-25 т/ха и т.н. 

Фосфорните и калиевите торове, и оборската тор се прилагат с плуг заедно с 

основната оран. Подготовката на лехата с оглед на посяването се извършма с 

електрически комбинатор, като се приготвя добре раздробен терен и сбит с 

пръстеновиден валяк.  

При есенната оран се препоръчва прилагането на по 45—50 кг/ха т.н. фосфор и 

калий, а пролетта, между редовете, същата доза азот. Добри резултати се постигат 

и когато при предхождащото растение са приложени 20—25 т/ха добре 

ферментирала оборска тор. 

През втората година и следващите години (растението бидейки многогодишно 

може да остане в култура до 3—4 години с постоянно производство) на вегетация, 

се препоръчва прилагане, между редовете, на по 25—30 кг/ха т.н. фосфор, калий и 

азот. 

Създаване на културата 

Размножава се чрез семена на прага на зимата или между зимните прозорци, 

закопани повърхностно.  

Теснолистният живовлек се сее късна есен, преди постоянното замръзване и 

когато средната температура достигне 3—4°C. Посята така, благодарение на 

есенната и зимна влага, ранно напролет растението пониква добре и равномерно, 

а посяването се извършва рано през пролетта, в прозорци. За посяването на един 
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хектар са необходими 5 кг семена с чистота от 95%, кълняемост 80% и 

максимална влажност 12%. Средното тегло на 1000 семена е около 1,144 г, а в 

един грам влизат средно 874 семена. Посяването се извършва с машини SU-29 

или SUP-21, към които се прикрепят кутии за малки семена и дълбочинни 

ограничители при бразденето. Интерналът при посяване е 40—50 см между 

редовете, а дълбочината на посяване е 0,3—0,5 см. Посадъчните машини ще имат 

в агрегат леки валяци или веднага след посяване, теренът трябва да се валира. 

Семената се смесват с инертен материал (в обем 3 пъти по-голям от 

размножителния материал). 

Поддръжка 

Живовлекът е много чувствително растение по отношение на плевелите. След 

поникване, се препоръчва плевене и повторни ръчни и механични окопавания. 

Есента, се препоръчва леко окопаване на почвата. От втората година, през 

пролетта, се бранува енергично. При живовлека не са регистрирани болести или 

специфични вредители, които причиняват тежки щети. Често се подават сигнали 

за нападение на брашнестата мана (Erysiphae sp.)  

Първото окопаване се извършва през пролетта, възможно най-рано веднага щом 

започнат да се разграничават редовете, за да се отстрани кората, образувана от 

топенето на снеговете и за да се унищожат евентуалните плевели. Да се внимава 

редовете да не се покриват с пръст. До събирането на листата, се извършват три 

окопавания на интервали от 2—3 седмици, в зависимост от физическото 

състояние на терена и от развитието на плевелите. Растенията се разреждат така, 

че върху един линеен метър да останат 25—30 стръка, а плевенето се извършва 

наведнъж с второто и третото окопаване.  

Теренът, тромбован по повод на събирането на листата, се изтънява с 

електрически култиватор или с мотика. Есента, в края на вегетационния период, 

се извършва последното окопаване. През втората година на културата се 

извършват четири окопавания. 
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3.3.c. Технология за Бял синап – Sinapis alba L. 

 
Екология 

Изключително обработваемо растение, в спонтанна флора, имащо ограничено 

разпространение, особено като бурен при ленените култури. 

Относително малко претенциозно към температурата, семето покълнва дори при 

+1°; младите растения издържат на студове до  —5°, но веднъж навлязла във 

вегетация (при 3—5 листа), културата може да се развали при —3°. Ако се сее 

късно, високите температури засягат развитието на растението. По отношение на 

светлината, при късите дни (ранна пролет) се развива по-трудно, но се формират 

енергични растения, с висока производителност, докато при дългите дни (май) се 

развива бързо, но растежа се забавя често и се образуват малки растения, 

неравномерни и със слабо плодообразуване. По отношение на влагата има два 

критични периода: веднага след посяване (когато сушата може да доведе до 

разваляне на реколтата) и при образуване на семето — когато реколтата се засяга 

и количествено, и качествено (чрез понижаване съдържанието на мазни 

вещества). 

По отношение на почвата, е малко претенциозно. Дава високи добиви върху  

глинено-песъчливи почви, рохкави, с неутрална или слабо алкална реакция 

(затова, ако се отглежда върху клисави и песъчливи почви, почвата ще трябва да 

се подобри), богати на хумус и калций. Противопоказни са твърде тежките или 

песъчливите почви. 
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Зониран е както следва:  

- много благоприятни зони: равнината на Тимиш и равнината на Криш;   

- благоприятни зони: Бъръган, Дунавската равнина, равнината на Бурназ, 

равнината на Олтения (окръзите Долж и Олт). 

Не се посочва монокултура и нито разполагането след други кръстоцветни или 

след мак, поради свръх размножаването на болестите и вредителите. 

Сеитбообращение: 

Не се посочва монокултура и нито разполагането след други кръстоцветни или 

след мак, поради свръх размножаването на болестите и вредителите. Растението 

няма претенции, достойни за запомняне по отношение на предшестващите 

култури. Изключение прави обаче към маслените растения, както и факта, че 

върху същия терен не може да се върне по-рано от 5-6 години.  

Подготовка на терена:  

Зависи от предхождащата култура. Подготовката на лехата се извършва 

веднага щом може да се влезе в полето, с дискова брана в агрегат с регулируеми 

ъгли. 

По принцип, когато бе синлият синап следва след едно окопаване, тогава се 

оре на дълбочина до 25-28 см в съчетание със звездовидна или регулируема 

брана, а когато е след зърнена култура, се оре на същата дълбочина, обаче, есента, 

теренът се запазва чист, без плевели, чрез повторни обработки с диск. 

Торене: 

Салатеният синап реагира добре на торове, особено, когато почвата е влажна. 

Добре ферментиралата оборска тор се вмъква в почвата заедно с основната оран, 

в количество от 30 т/ха. При липса на оборска тор, се вмъкват 60-80 кг/ха т.н. 

фосфор, а пролетта, преди посяване, се прилага 40-60 кг/ха азот т.н. Много рано 

през пролетта, веднага щом теренът позволи, се работи с електрически 

култиватор или с дискова брана с регулируеми ъгли. 

Период на посяване: 

Синапът се посява рано напролет, с машина SU-29 или SUP-21, на редове, на 

разстояние 12—14 см, на дълбочина от 1,5 см върху влажни терени и от 2,5 см 

върху сухите терени. Необходими са 10—12 кг семена на хектар, с чистота от 

98%, кълняемост 90% и максимална влажност 12%. 

След поникване на растенията и образуването на първите листа, културата ще се 

бранува леко за разтрошаване на кората, запазване на влагата и благоприятстване 

навлизането на въздух в корена. До разцъфването се пливи всеки път, когато е 

необходимо, но не по-малко от два пъти. За преборване на плевелите по химичен 

начин, добри резултати дава Трефлан-ът - 4-5 л/ха, приложен преди посяване (при 

отсъствие на Трефлан, може да се използва Lasso и Sutan). 
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