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Увод
Лечебните качества на дилянката са били известни на човека още в зората на
новата ера, описани от древните гърци. У нас е естествено разпространена
навсякъде, но поради масовото й събиране нейното количество и месторастения са
силно намалени. Затова дилянката е обявена за вид под специален режим на опазване и
ползване и събирането й за търговски цели от природата е забранено. Използва се
само от култивирани площи, засадени със създадените сортове.
Билката е позната и използвана у нас от векове, известна и с народните
наименования дивдилянка, мача трева, кочо биле, милянка, чармакливо биле. Използва
се в медицината при много заболявания под формата на настойки и екстракти, на
комплексни лекарствени средства.
Добивите на суровина (от 800 до 2000 кг свежа маса от декар) от валериана
(корени и коренища) силно се влияят от климатичните условия и от грижите по
отглеждането на насажденията. Настоящата книга дава необходимите знания,
като разглежда всички мероприятия и варианти.
Култивираното отглеждане на билката е приятно и доходно занимание, което
може да практикуват всички земеделски стопани, безработни и любители на
растителния свят. То е възможно да се осъществи на малка площ в домашната
градина или като по-голямо насаждение.
ОПИСАНИЕ
Лечебна дилянка - Valeriana officinalis L , сем. Дилянкови - Valerianaceae
Лечебната дилянка (Valeriana officinalis L.) е многогодишно тревисто растение
(фиг. 1). Видът е много полиморфен. В България се срещат два подвида, различаващи
се съществено по устройството на листата и по подземните органи.
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Фиг. 1 Общ вид на дилянка (валериана)

Коренова система

при Valeriana officinalis ssp. officinalis се състои от
късо и дебело коренище, достигащо до 25-30 мм в
диаметър, с многобройни светлокафяви, шнуровидни,
силно разклонени корени. От него излизат къси (до 5-8
см) коренищни издънки, от които се оформят
надземни стъбла (фиг. 2).

Фиг. 2 Коренище на дилянка от подвида V. Officinalis ssp. officinalis

При Valeriana officinalis ssp. collina (Wahl) Numan образуваното коренище е c по-малки
размери, а корените - по-дебели и по-слабо разклонени. Коренищните издънки са
дълги, а оформените в края им надземни стъбла отстоят на 45-55 см от основното
стъбло.
Корените и коренищата и при двата под-вида се характеризират със силна специфична
миризма.
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Стъбло

изправено, кухо, набраздено, голо или овласено в
основата, зелено или с антоцианова окраска,
достигащо до 150 см височина.

Листа

срещуположни, нечифтоперести. Листните делчета са
7-11, яйцевидноланцетни, линейноланцетни или
линейни,
целокрайни
или
едро
назъбени.
Приосновните листа са разположени последователно
на дълги дръжки, а стъблените - срещуположно, като в
горната част на стъблото са приседнали (фиг. 3).

Фиг. 3 Лист

Цветове

малки, двуполови, разположени върху едро,
щитовидно-метличесто, силно разклонено съцветие
(фиг. 4). Чашката е сраснала към плодника с 5
свободни, слабо забележими зъбчета, която при
узряването се превръща в хвърчилка. Тя се състои от
5-15 тънкоперести власинки, оставащи към плода.
Венчето е тръбесто, 5-делно, бледо-лилаво, розово или
бяло.

Фиг. 4 Съцветие
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Плод

наричан в практиката семе, е орехче, гол или влакнест
от едната или от двете страни, светлокафяв или кафяв,
2,5-5 мм дълъг (фиг. 5). Масата на 1000 плода (семена)
е 0,4-0,6 г.

Фиг. 5 Семена

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Като диворастяща дилянката се среща в цяла Европа и Азия.
У нас видът е разпространен от морското равнище до към 2500 м н. в. във всички
флористични райони, с предпочитание към планинските и полупланинските крайречни
месторастения. Диворастящите ресурси на дилянката са малки. Събирането на
коренищата рязко намалява възможностите за семенно и вегетативно размножаване.
За опазване на естествените находища видът е поставен под специален режим на
стопанисване и събирането му за производствени и търговски цели от естествените
находища е забранено. Билката се набавя само от култивирани площи.
Има създадени няколко сорта, като най-използвани за страната са сорт Шипка,
създаден в НИРЕЛК - Казанлък, който се отнася към V. officinalis ssp. collina, и
подобрената популация Радост, отнасяща се към тетраплоидния подвид Valeriana
officinalis ssp. officinalis, създадена в Института по ботаника при БАН от диворастяща
популация в страната.
УПОТРЕБЯЕМА ЧАСТ
Като билка се използват корените и коренищата на вида, наричани в практиката
валерианови корени (Radix Valerianae) (фиг. 6).
Фиг. 6 Ситно нарязани корени
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СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Корените и коренищата на дилянката съдържат от 0,2 до 2% етерично масло.
Главните съставни части на маслото са пинен, камфен, борнеол и неговите етери с
мравчена и валерианова киселина. Съдържа още свободна валерианова киселина в
количества 0,5-1,4%, валепотриати (0,5-2 %), дъбилни вещества, захари, смоли,
органични киселини и др.
ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Първите сведения за използването на дилянката като лечебно средство датират от
I век на новата ера. Те били описани от Диоскорид и Плиний Старши.
Валериановите препарати, във вид на водни, етерни и спиртни настойки (фиг. 7) и
екстракти, имат много широко приложение като успокояващо средство в медицината
при различни нервни заболявания, като сърдечно-съдови неврози, безсъние, епилепсия,
спазми и др. Имат също противовъзпалително действие при стомашни заболявания.
Влизат в състава на много комплексни лекарствени средства.
Фиг. 7 Лечебна тинктура
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ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ
Биологични особености на културата
За получаване на билката - корени и коренища, дилянката се отглежда като
едногодишна култура. Отглеждането й като две- или многогодишна култура се
извършва само за семепроизводство.
Зрелите семена покълнват на 5-ия - 7-ия ден, а първите поници се появяват на 7ия-10-ия ден при лятна сеитба. Две - три седмици след това започва образуването на
същинските листа. Приосновните листа продължават развитието си до есента, като при
трайно понижаване на денонощната температура под 5°С започва отмирането им.
На следващата година вегетацията започва през март с образуване и нарастване на
приосновните листа, които оформят розетка, и с нарастване на подземните органи коренището и корените, които през есента (септември-октомври) са готови за
реколтиране.
За производство на семена дилянката се отглежда от 2 до 4 години на едно място.
След този период се препоръчва смяна на площта поради опасност от болести и
неприятели.
Вегетацията при многогодишните растения настъпва в средата на март. Отначало
се оформя розетка от листа, а впоследствие - цветоносни стъбла с генеративни органи.
Началото на бутонизацията за различните райони на страната започва в първата
десетдневка на май, а началото на цъфтежа - между 25 май и 15 юни (фиг. 8).
Узряването на семената настъпва в края на юни и продължава до края на юли.
Продължителността на фазата узряване на семената се обяснява с неравномерното
узряване на семената върху едно растение. В едно и същосъцветие може да се
наблюдават заедно със зрелите семена и цветове, а понякога и цветни пъпки. Това
определя и трудността при събирането на зрелите семена при дилянката.
Лечебната дилянка притежава висока екологична пластичност.
Фиг. 8 Дилянка във фаза на цъфтеж
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Изисквания към топлината
Възрастните растения се характеризират с висока зимоустойчивост и при нашите
климатични условия презимуват успешно.
Семената започват да покълнват при температура около 5°С, но оптималната
температура е 20-30°С. Характерна особеност на семената е, че нямат следжътвен
покой, а покълнват още във восъчна зрелост.
Младите растения са много чувствителни и при ниски температури и безснежна
покривка могат да загинат. Затова до настъпване на зимните студове те трябва да са с
добре оформена коренова система и листна розетка. През пролетта може да се
наблюдава изтегляне на младите растенията над повърхността на почвата. В този
случай се налага валиране на площта.
Оптимални температури при по-късните фази на вегетация са 18-25°С.
Изисквания към светлината
Дилянката е светлолюбив вид, но расте и под склопа на дърветата, което дава
възможности за отглеждането й като подкултура в млади овощни градини (фиг. 9).
Фиг. 9 Отглеждане на дилянка като подкултура в млада овощна градина

Изисквания към влагата
Видът е силно влаголюбиво растение.
За максимално развитие в култура растенията се нуждаят от добро овлажняване.
Сушата и суховеите смущават развитието й и намаляват добивите.
Изисквания към почвата
Дилянката с успех се отглежда върху различни почвени типове. Най-добри почви
за развитието й са структурните черноземи с лек механичен състав и ливадно-блатните
почви, с по-лек механичен състав, но с достатъчно мощен хумусен слой,с високо
съдържание на хранителни вещества, добре обработени и аерирани, с неутрална или
слабо алкална реакция.
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Най-благоприятни са ниските места или със слаб наклон, най-често по
долините на реките.
Неподходящи за дилянката са почвите, които задържат вода, каквито са тежките
глинести, заблатените, преовлажнени участъци.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУЛТИВИРАНЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ
Дилянката може да се включи в сеитбообращението като едногодишна или
двугодишна култура.
Тя трябва да се отглежда след предшественици, които оставят почвата добре
обработена, богата с хранителни вещества и чиста от плевели и почвени вредители, а
също така рано да освобождават земята, за да може своевременно да се извърши
обработка на почвата.
Най-подходящи предшественици са зимните житни култури, както и различните
бобови, зеленчукови и фуражни култури, кореноплодните, кпубеноплодните и др.
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ
Подготовката на почвата при дилянката се състои от основна обработка и
предпосевна обработка.
Основната обработка има особено голямо значение, защото тя трябва да създаде
нормален водно-въздушен режим на почвата, да подобри физичните й свойства, да
натрупа и да запази максимално влажността в нея. Начините за подготовка на почвата
зависят от типа почва, предшественика, степента на заплевеленост, видовия състав на
плевелите, времето на засаждане на разсада. Основната обработка на почвата се
извършва и в зависимост от местните почвено-климатични условия.
Дълбоката оран увеличава добива на корени, понижава загубата на суровина при
събирането й. Изораването трябва да се проведе не по-късно от 30-40 дни до
засаждането. При предшественик житна култура площта се изорава на дълбочина 25-27
см. При окопни култури остатъците от надземните части се надробяват с роторна
косачка, след което почвата се разорава и дискова. До края на есента площта се
култивира няколко пъти и се бранува.
Предпосадъчната обработка се състои в култивиране на площта на дълбочина
16-18 см, при което се оформят бразди за засаждане на разсада.
При директна сеитба се провеждат дисковане, фре-зоване и брануване до
градинско състояние на почвата. Валира се, за да може семената да попаднат на
уплътнено легло, благоприятстващо бързото им поникване.
При пролетно засаждане на разсада подготовката на почвата трябва да започне
колкото може по-рано, при първа възможност за излизане на полето, за да се запази
влагата. Тя се състои в брануване на почвата. Ако почвата е силно уплътнена и
заплевелена, се изорава на дълбочина 18-20 см. След това се бранува 3-4 дни преди
изнасяне на разсада.
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Дилянката реагира силно на торенето. Опитно е установено, че органичните
торове повишават добивите 2-3 пъти. То се извършва заедно с основната обработка на
почвата.
При основното торене се препоръчва внасянето на 2-3 т на декар, на по-бедна
почва до 4 т на декар оборски тор.
Оборският тор се разхвърля върху площта и се заравя с дълбоката оран.
Дилянката дава много добри добиви, когато се шербетува през лятото с птичи,
оборски тор или компост.
РАЗМНОЖАВАНЕ
Дилянката се размножава генеративно чрез семена (директна сеитба и чрез
разсад) и вегетативно - чрез коренищните издънки.
Размножаване чрез директна сеитба
Директната сеитба на семената се извършва предзимно (ноември) или рано през
пролетта (февруари-март) при първа възможност за сеитба. Сее се със зеленчукови
сеялки при сеитбена норма 0,5-0,6 кг на декар и междуредово разстояние 70 см.
Дълбочината на засяване на семената при пролетна и лятна сеитба не трябва да бъде
повече от 1-1,5 см, а при предзимна се засява в бразди с дълбочина 2-3 см без зариване.
Отглеждането на дилянката чрез директна сеитба е възможно само на структурни,
добре овлажнени, незаплевелени площи с много добра обработка и подравняване на
почвата.
Директната сеитба обаче не се препоръчва и не се прилага, тъй като оскъпява
насажденията с голямото количество семена за посев, темпът на растеж и развитие на
младите поници е бавен, площите бързо се заплевеляват и др.
Вегетативно размножаване
Вегетативното размножаване се извършва чрез разделяне на коренището на части.
Прилага се главно в селекционната работа и за размножаване на сортове.
Размножаване чрез производство на разсад
За нашата страна най-изгодно се оказва семенното размножаване чрез
производство на разсад, поради което се спираме по-подробно на него. При този начин
на размножаване семената се сеят в открити лехи в няколко срока - през лятото (15-25
август), късно есенно или предзимно (15 октомври - 15 ноември) и ранно пролетно
(февруари - март).
Най-добри резултати се получават при засяване на семената през лятото от свежо
събраните семена, с тенденция до октомври-ноември да се развие розетка с 3-5
същински листа, които могат да се изнесат през есента на същата година. Корените и
коренищата се изваждат на следващата година през септември-октомври.
Семената могат да се засеят и в оранжерии или в топли и студени парници.
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Най-благоприятни срокове за засяване на семената в оранжерии и топли парници
са в началото на януари, като разсадът е готов за изнасяне в края на март.
В студените парници семената започват да кълнят 15-20 дни по-рано от засетите
на открито и разсадът се получава с 20-30 дни по-рано.
При всички случаи обаче мястото за производство на разсад трябва
предварително да се подготви. Да е защитено от ветрове, по възможност без наклон, с
добре обработена, пропусклива и чиста от плевели почва.
През лятото семената се сеят в студени лехи, а през пролетта и предзимно - в
топли лехи.
За удобство лехите се правят по 1 м ширина и 10-15 м дължина.
Преди засяването лехите се наторяват с 5-6 кг/м2 добре разложен оборски тор.
За по-равномерен посев семената може предварително да се смесят със сух пясък
или пресята парникова почва в съотношение 1:5. Най-често семената се засяват ръчно
във влажна почва.
Сеитбената норма при засяване на семената от I класа (с кълняемост над 77%) е
1,5-2 г/мг или 20-25 r за декар. За засаждане на 1 декар е достатъчен разсад от 10-15 м2.
Важна особеност при засяването на семената е лехите да бъдат добре уплътнени.
За целта лехите се валират с дървен валяк (фиг. 10) или с дъска, за да се уплътни и
изравни горният почвен слой. Семената се засяват разпръснато или на редове,
направени с дървено гребло (фиг. 11) или сеялка, при междуредово разстояние 8-10 см
и на дълбочина 0,5-1 см. Лехите трябва да се покрият с пресят, добре разложен оборски
тор (фиг. 12) и се загладят с дъска, като почвата отново се уплътнява.
Фиг. 10 Валиране на лехата преди сеитба

Фиг. 11 Набраздяване на лехата за засяване
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Фиг. 12 Засяване на семена и покриването им с 0,5 см оборски тор

При лятната сеитба за поддържане на почвената влага, за намаляване на
изпарението и за бързото поникване на семената е наложително лехите да се покрият с
едра слама или рогозки. Горният почвен слой се поддържа винаги влажен, като лехите
се поливат често. След масовото поникване, което настъпва след 10-14 дни,
засенчването се премахва, за да не етиолират младите растения.
Грижите за разсада се състоят в редовно поливане, плевене и подхранване (фиг.
13).
Фиг. 13 Плевене на разсад

Подхранва се след образуване на два същински листа на интервал от 15 дни с
течен оборски или птичи тор. Веднага след това растенията се поливат с чиста вода, за
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да се измият листата от минералните торове и да се избегне изгарянето им. Гъстият
разсад се прорежда.
При така положените грижи разсадът е готов за засаждане на постоянно място
през втората половина на октомври до средата на ноември (фиг 14).
Фиг. 14 Есенен разсад от Дилянка

Засяването на семената в открити лехи по-късно през септември и октомври крие
опасност от недоразвитие на кореновата система и добре оформени същински листа.
При трайните застудявания младите растения могат да измръзнат, особено при
безснежни зими.
Предзимното засяване трябва да се извърши не по-рано от началото на ноември,
за да може поникването на семената и растежът на младите растения да протекат едва
през пролетта на следващата година.
Преди засаждането на разсада в редовете почвата трябва да има достатъчно влага
на дълбочина 15-18 см. Готовият разсад се засажда през есента (октомври-ноември) или
рано напролет (март-април) с разсадо-посадъчна машина или ръчно. Разсадът се
изважда лесно с бел или лопата, като растенията трябва да са с корени с дължина до 7-8
см (фиг. 15).
Фиг. 15 Изваждане на разсада за засаждане
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След изваждането разсадът се сортира и се засажда веднага. Съгласно
приложение № 6 от Наредба № 24 (ДВ, бр. 55/2004) към Закона за посевния и
посадъчния материал разсадът от дилянка трябва да има не по-малко от 2 розетъчни
листа, с дължина не по-малко от 3 см, броят на кореновите разклонения - не по-малко
от 3, с дължина над 4 см.
Растенията трябва да бъдат здрави, свежи и с неповреден растежен връх. Не се
допускат повредени от болести, неприятели, гризачи или от механично действие
растения.
Разсадът се нарежда в сандъчета, щайги и др., покрива се с рогозка или слама и се
отнася до мястото на засаждане. Препоръчва се да се засажда още същия ден.
Засаждането се извършва ръчно, в предварително направени бразди на разстояние
70 см между редовете и 20 см в реда при механизирана обработка и 40-50/20 см при
ръчна обработка на площта (фиг. 16).
Фиг. 16 Схема за засаждане на Дилянка

За 1 декар са необходими 7000-10 000 растения.
При засаждането трябва да се следи корените на дилянката да не са подгънати или
събрани на топка и почвата около тях да бъде добре уплътнена. Най-добре се
вкореняват разсадите, засадени в облачно време или във втората половина на деня.
След засаждането се прави поливка за прихващане на младите растения. Обикновено
прихващането е 100%, но след 8-10 дни е необходимо да се направи проверка и при
нужда да се извърши подсаждане на мястото на загиналите растения.
При есенното засаждане разсадът се вкоренява преди настъпване на зимата и рано
напролет веднага започва развитие на културата.
Пролетното засаждане на така произведения разсад трябва да се допуска само по
изключение, тъй като винаги дава по-ниски добиви от есенното. При него се изчаква
наново появата и развитието на листата, което започва около средата на март и
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продължава до средата на април. След това растенията се изваждат и се засаждат на
постоянно място. При тази смяна растенията преболедуват, при което растежът се
забавя или спира за известен период.
Пролетното засаждане е практически изгодно при получаване на разсад в
оранжерии, топли и студени парници и при предзимна и пролетна директна сеитба.
ГРИЖИ ЗА НАСАЖДЕНИЯТА
При всички начини на размножаване на дилянката грижите по време на
вегетацията се състоят в редовно окопаване и плевене за унищожаване на плевелите и в
разрохкване на почвата.
Окопаванията са в зависимост от количеството на плевелите, падналите валежи и
поливките, но не по-малко от 2-3 пъти (фиг. 17).
Фиг. 17 Насаждение от дилянка за производство на суровина

В междуредията се окопава с култиватор или с конска или тракторна окопвачка, а
в редовете - на ръка с мотика.
През пролетта, след оформяне на листната розетка, и през август, едновременно с
междуредовата обработка и поливането, насажденията се подхранват 2-3 пъти с течни
органични торове или 12-15 кг амониева селитра на декар.
Поливането е задължително, особено през юли-август. През вегетационния
период, в зависимост от конкретните климатични условия на годината и от почвения
тип, дилянката се нуждае от поне още 1-2 поливки. Насажденията се поливат
гравитационно по бразди или по-рядко чрез дъждуване.
За нормалния растеж на дилянката са необходими от 40 до 100 м3 вода на декар.
При по-ранно засяване на семената през лятото (между 1-15 август) и при добри
грижи се получава много едър разсад. Част отрастенията обаче на следващата пролет
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образуват цветоносни стъбла, което намалява добивите от билката (фиг. 18). Ако
растенията няма да се оставят за получаване на семена, тези стъбла се изрязват ръчно
във фаза бутонизация на 3-4 пъти. С това мероприятие добивите се увеличават с 2425%.
БОРБА С БОЛЕСТИТЕ, НЕПРИЯТЕЛИТЕ И ПЛЕВЕЛИТЕ
Дилянката се напада от много болести и неприятели, ако се отглежда на
неподходящи площи.
Фиг. 18 Насаждение на дилянка вьв фаза на цъфтеж

За борба с болестите и неприятелите се препоръчва използването на здрави,
незаразени семена и разсад, както и периодично сеитбообращение.

Борба с болестите
Най-често срещаната болест, особено при влажна и топла пролет, е брашнестата
мана (Erysiphe polyphaga), която причинява масово заболяване по листата. На горната
страна, отначало по най-долните листа, а впоследствие и по горните, се образува бял
налеп. В края на лятото се появяват точковидни черни плодни тела на гъбата и в този
вид тя презимува. В резултат на това заболяване добивите намаляват.
Основно средство за борба са изскубването и използването на сортове и
произходи, устойчиви на брашнестата мана, засаждането на разсада на подходящи
почви, изнасянето на заболелите растения от насаждението. Като средство за борба се
използва също 2-3 кг на декар сяра на прах, с която се прашат профилактично
разсадите по време на засаждане, както и заболелите растения на всеки 12-15 дни. При
увеличаване на заболелите растения може да се пръска с фунгицидите топаз в
концентрация 0,025%, тилт - 0,2% или сапрол - 0,15%.
Друго срещано заболяване е склероцийното увяхване. По поразените растения
отначало се наблюдава увяхване на листата, а върху стъблото в долната част се
появяват тъмни петна. Вътре в стъблото, между корените и коренището, и по
повърхността му се развива белият мицел на гъбата, върху който се появяват черните
склероции. Заразяването става в периода на цъфтежа и продължава до узряването на
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семената. При ранно и силно поражение растенията отмират, а в по-леките форми те
забавят растежа си, не образуват семена или образуват кухи семена.
Борбата се води чрез унищожаване на болните растения и избягване на
преовлажнените и непровет-риви места за отглеждане на дилянката. Могат да се
използват и химичните препарати байкор 0,15% или тилт - 0,05%.
Борба с неприятелите
По-известни са майският бръмбар, валериановият сечко, бобовият червей и
др. Повреждат вътрешността на стъблото, вследствие на което надземната част увяхва
и изсъхва.
Борбата с тях се води чрез изрязване и изгаряне на повредените стъбла.
Основно борбата с болестите и неприятелите по дилянката се води чрез
използване на устойчиви на болести и неприятели сортове и произходи; чрез прилагане
на всички агротехнически изисквания; отглеждането й на едно и също място не повече
от 2-3 години; събиране и унищожаване на нападнатите растения, особено през
пролетта.
При отглеждане на дилянката описаните болести и неприятели нямат
икономическо значение за добивите.
Борба с плевелите
За борба с едногодишните двусемеделни плевели освен плевене и окопаване може
да се използват хербицидите симазин 50 ВП в доза 0,3 кг или хербазин 0,4 кг, дуал
50ЕК - 0,3 л на декар срещу едногодишни житни и широколистни, внесени преди
разсаждане на разсада. С фузилад супер може да се третира при силно заплевеляване с
едногодишни и многогодишни плевели във фаза З-ти-5-и лист на житните плевели в
доза 0,15-0,30 л на декар.
ПРИБИРАНЕ И СУШЕНЕ
Продължителността на отглеждане на дилянката и прибирането на билката
зависят от начина на отглеждане.
При засаждане на постоянно място през есента или пролетта, което е най-честият
начин на отглеждане, корените и коренищата нарастват най-силно от юли до средата на
септември (фиг. 19).
Фиг. 19 Коренище с корени на дилянка

16

Най-благоприятно време за изваждането им е втората половина на септември и
началото на октомври.
При малки площи коренищата се изваждат ръчно - с желязна вила или права
лопата, а за големите площи се използва плуг без отметателна дъска или картофовадачка. Препоръчва се изваждането да става в сухо време, с ниска почвена влага за полесното изтръскване на пръстта от извадените корени. Отрязват се всички надземни
части до кореновата шийка, премахват се пъпките и коренищните издънки, без да се
повредят корените. След това се измиват в течаща вода,без да киснат в нея.
Коренищата се нарязват на 2, 4 и повече части, в зависимост от дебелината им.
Разстилат се на тънък слой, не по-дебел от 10-15 см и се оставят да просъхнат 2-3 дни
на открито или в проветриви помещения (фиг 20). За равномерно сушене е необходимо
корените да се разбъркват няколко пъти. Окончателното им изсушаване се извършва в
сушилни, при температура не по-висока от 30-40°С, или при естествени условия на
сухи и проветриви места. Сушенето продължава до пълното изсъхване, когато корените
станат крехки и при огъване се чупят. Престояват 5-7 дни за уеднаквяване на влагата,
след което се опаковат.
Фиг. 20 Сушене на билката на сенчесто и проветриво място

Изсушените корени се съхраняват в ютени или конопени торби с егализирано
тегло или стандартни бали, обвити със зебло, с размери 100/60/40 см и брутна маса 60
кг. Съхраняват се в проветриви, сухи и чисти помещения, запазени от действието на
преките слънчеви лъчи, от повреди и замърсявания. Поради силната си характерна
миризма се складират в отделни от останалите билки помещения.
ДОБИВИ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ
Добивите на корени и коренища от дилянка у нас са различни за отделните
райони и са в пряка зависимост от почвено-климатичните условия и от прилаганата
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агротехника. Добивите варират от 800 до 2000 кг на декар свежи или 150-400 кг сухи
корени и коренища (при рандеман 5:1).
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО
За семепроизводство на дилянка е необходимо да се отделят специални семенни
участъци, а за по-малки количества се избират най-добрите насаждения, с най-едрите
растения. Дилянката цъфти от втората година след засаждането или засяването на
постоянно място.
За семепроизводство растенията се отглеждат на разстояние между редовете 70 см
и 20-30 см в реда. Продължителността на използване на семенните участъци е до 3-4
години (фиг 21).
Фиг. 21 Насаждение от Дилянка за производство на семена и разсад

Грижите по време на вегетацията не се различават от тези, които се полагат за
получаване на билка: - редовно прекопаване, плевене, поливане и подхранване. На
втората и през следващите години растенията се торят 1-2 пъти през вегетационния
период с течни органични торове и с прегорял оборски тор - през есента. Найподходящо време за торене и окопаване е след прибиране на цветоносните стъбла и
предзимно.
Цъфтежът и узряването на семената на едно растение протичат неравномерно,
което силно затруднява прибирането. На малки площи семената е целесъобразно да се
събират на 2-4 пъти. Първия път съцветията с узрелите семена се изтърсват в торби или
в кошници, покрити с платно или с хартия. По това време върху съцветията се
наблюдават цветове и дори цветни пъпки, поради което в събраните семена попадат и
много венчелистчета. Почистването от примесите е много трудоемко, но тези семена са
с много високи качества. След 2-3 събирания по този начин стъблата със съцветията се
орязват колкото се може по-ниско, връзват се на снопчета и се оставят за доузряване на
семената на сянка в проветриви помещения. Отрязването на стъблата съвпада с
изцъфтяването на всички цветове в съцветието и масовото появяване на зрели семена с
хвърчилки. За да се намали загубата на семена, растенията се ожънват рано сутрин,
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когато поне 90-95% от цветовете са прецъфтели и опадали. Ожънатите стъбла се
навързват на снопчета и се сушат на сянка на проветриво място.
При масово семепроизводство, при което са заети големи площи, най-често се
извършва само орязване на стъблата. Два дни след прибирането стъблата се очукват от
узрелите семена и отново се оставят на сянка за доузряване на останалите върху тях
семена. Това се повтаря още 2-3 пъти до пълно изсъхване на стъблата.
При първото прибиране опадват около 50-60% от семената, които са с много
високи качества, а в следващите пъти - и останалите. Най-често те са недозрели и с
малко хвърчилки. Тези семена обаче имат също много добра кълняемост.
Събраните семена се разстилат на тънък слой (до 2 см) и се оставят да доузреят.
При това те променят цвета си от зелен или светлокафяв в кафяв до тъмнокафяв. При
неправилно сушене семената почерняват. След доузряване се почистват, като се
отвяват и пресяват през сита (фиг. 22). Съхраняват се в книжни торби в сухи
помещения (фиг. 23).
Фиг. 22 Пресяване на изсушените семена

Фиг. 23 Съхраняване на семената в сухо помещение в хартиени пликове или
платнени чувалчета

От добре развити растения се получават от 7 до 15 кг семена от декар.
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Свежо събраните семена имат кълняемост над 90%, но при по-продължително
съхраняване в стайни условия (максимум до 2 години) както и при неправилно сушене,
те бързо губят кълняемостта си. Установено е обаче, че ако влажността на семената на
дилянката предварително е доведена до 6-7% (но не по-ниско от 5,5%), в херметично
затворени съдове семената запазват кълняемостта си в продължение на 5-6 години.
ОПИСАНИЕ НА БИЛКАТА
Сухите коренища с корени от дилянка трябва да отговарят на следните качествени
изисквания:
• Външен вид - коренищата къси, дебели, вертикални, от 2 до 4 см дълги и от
1 до 3 см дебели, с рехава сърцевина, често кухи отвътре, с няколко
напречни преградки. От коренищата излизат многобройни странични
корени с дължина от 6 до 12 см и дебелина около 2 см.
• Цвят - ломът на коренището и корена е рогов, светлокафяв
• Мирис - силен, специфичен
• Вкус - сладникаво-горчив/
• Влага - не повече от 14%.
Сухите коренища с корени от дилянка в зависимост от големината на билката и
примесите в нея са две качества - първо и второ.
Ако ситно натрошените части от билката, преминаващи през сито с отвори 2 мм,
са не повече от 5%, тя се окачествява като първо качество, а ако натрошените части са
до 10%- като второ качество.
Като първо качество се определя билката, когато променени части от нея потъмнели, почернели и др., са не повече от 2%; други примеси от вида (стъбла,
цветове и др.) - не повече от 4%; части от други растения - не повече от 1%; странични
минерални примеси - не повече от 3%.
Като второ качество се определя билката, когато променени части от нея потъмнели, почернели и др., са не повече от 4 %; други примеси от вида (стъбла,
цветове и др.) - не повече от 8 %; части от други растения - не повече от 2%; странични
минерални примеси - не повече от 5%.
Наличие на живи насекоми и личинки не се допуска и при двете качества.
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ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПОЛЕТО
ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА

ТОРЕНЕ НА ПЛОЩТА ЗА РАЗСАДА
ОФОРМЯНЕ НА ЛЕХИ
ЗАСЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА, ВАЛИРАНЕ
ПОЛИВАНЕ
ПЛЕВЕНЕ
ОКОПАВАНЕ
ИЗНАСЯНЕ НА РАЗСАДА НА ПОЛЕТО

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДИЛЯНКА ЧРЕЗ ЗАСАЖДАНЕ НА
РАЗСАД НА ПОЛЕТО
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА

ОСНОВНО ТОРЕНЕ С ОРГАНИЧНИ ( МИНЕРАЛНИ)
ТОРОВЕ
ИЗОРАВАНЕ, ДЪЛБОКА ОРАН НА 30-32 СМ
ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
НАБРАЗДЯВАНЕ
ЗАСАЖДАНЕ НА РАЗСАДА
ПОДСАЖДАНЕ
ПОДХРАНВАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА
ОКОПАВАНЕ
ПЛЕВЕНЕ
БОРБАС БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПЛЕВЕЛИ
ИЗРЯЗВАНЕ НА ЦВЕТОНОСНИТЕ СТЪБЛА
ПРИБИРАНЕ НА СУРОВИНАТА
ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА СУРОВИНАТА
СУШЕНЕ
СКЛАДИРАНЕ
ПРИБИРАНЕ НА СЕМЕНАТА
СУШЕНЕ НА СЕМЕНАТА
ПОЧИСТВАНЕ НА СЕМЕНАТА
ИЗПИТВАНЕ КЪЛНЯЕМОСТТА НА СЕМЕНАТА
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ОТЧИТАНЕ НА ДОБИВИТЕ
КОЛИЧЕСТВО СЪБРАНА БИЛКА

СВЕЖА МАСА, КГ СУХА МАСА, КГ

КАЛЕНДАР ЗА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА
ДАТА
НАЧАЛО НА ВЕГЕТАЦИЯ
НАРАСТВАНЕ НА СТЪБЛОТО
ОБРАЗУВАНЕ НА ЦВЕТНИ ПЪПКИ (БУТОН ИЗАЦИЯ)
НАЧАЛО НА ЦЪФТЕЖ
МАСОВ ЦЪФТЕЖ
КРАЙ НА ЦЪФТЕЖА
УЗРЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА
КРАЙ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

ДНЕВНИК НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
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