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Увод 
 
Лайката е една от най-масово използваните билки за лечение на редица 

заболявания още от древността. 
Тя е широко разпространена в цялата страна по поляни, покрай пътища, във и 

около населените места от равнините до височина около 1000 м. Условията за 
нейното развитие у нас са благоприятни, което позволява и улеснява култивирането й 
в почти всички райони на големи площи. 

При добра организация на отглеждането и правилно и навременно прилагане на 
мероприятията (подготовка на почвата, торене, срокове на засяване или засаждане, 
грижи през вегетацията и пр.) от лайката могат да се получат много добри добиви - 
до 1200 кг свежи цветове, а като суха маса - до 110-120 кг цвят или до 500 кг 
стръкове. 

Билката (дрогата) лайка е търсена продукция както на нашия, така и на 
външния пазар. Нейното екологично отглеждане ще допринесе за опазване на 
чистотата на околната среда, за осигуряване на качествена суровина за 
фармацевтичната и парфюмерийно-козметичната промишленост и не на последно 
място ще създаде приятна и доходна работа на много млади безработни, на 
земеделските стопани и на всички любители на селскостопанския труд. 

 
 

Лайка Chamomilla recutita (L.) Rausch. (Matricaria chamomilla L, Matricaria recutita 
L.) сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) 

 
ОПИСАНИЕ 
 
Лайката е едногодишно растение (фиг. 1). 
 
Фиг. 1 Общ вид на лайката 
 

 
 
Корен тънък, светлокафяв, силно разклонен. 

                                            
1 Наръчникът е разработен по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS,  2005 г. 
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Стъбло изправено, разклонено, рядко просто, голо, ръбесто набраздено, 
кухо, с височина 15-40 см (при тетраплоидните сортове - до 120 
см). 

Листа последователно приседнали, 2-3 пъти пересто нарязани, 
дяловете тесни, линейно ос-тровърхи. 

Цветове разположени по върховете на разклоненията в съцветия - 
кошнички. Те се състоят от бели, езичести, еднополови цветове, 
разположени по периферията, и от жълти, тръбести, двуполови, 
с по 5 зъбчета цветове, разположени във вътрешността на 
цветните кошнички (фиг. 2). Цветното легло, върху което са 
прикрепени цветовете, е конично изпъкнало, кухо, което е 
съществен белег за този вид. 

Плод наричан в практиката семе, е продълговата, леко отсечена 
плодосемка. От външната страна плодосемката е гладка, а от 
вътрешната страна има 3-4 продълговати ребра. Масата на 1000 
плода (семена) е 0,030 - 0,085 г, или около 20 000 плода в 1 г. 

 
Фиг. 2 Съцветия на лайката 
 

 
 
Видът е силно изменчив, което обуславя наличието на много вариетети и форми. 

Те се различават не само по морфологични признаци, но и по количеството и 
качеството на етеричното масло и на аромата. На базата на тази изменчивост са 
създадени много сортове. В България е признат и се отглежда тетраплоидният сорт 
Лазур на НИРЕЛК - Казанлък, а в Института по ботаника - кандидат-сортът Средец. 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
 
Като диворастяща лайката се среща по тревисти и изоставени места, край селища, 

пътища, жп гари, често като плевел в посевите. Разпространена е из цялата страна 
докъм 1000 м н.в. Среща се в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия. 

 
Култивира се на големи площи в Европа, Азия, Африка и САЩ. У нас може да се 

отглежда с успех в цялата страна. 
 
За Германия лайката е една от основните лечебни култури, като годишно 

обработваемата площ в страната е повече от 7000 декара. 
 
 
УПОТРЕБЯЕМА ЧАСТ 
 
В лечебната практика се използват основно съцве-тията (Flos или Anthodium 

Chamomillae) (фиг. 3,1), а в козметиката и парфюмерията - предимно етеричното масло 
(Oleum Chamomillae) (фиг. 3,2), което се получава чрез дестилация на цялата надземна 
маса. 

 
Фиг. 3 Използваеми търговски продукти: 
1. Сух цвят: 
 а) правилно събран; 
 б) неправилно събран 
 
2. Етерично масло 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
 
Лайката съдържа от 0,3 до 1,4% етерично масло. Главните съставки на маслото са 

сесквитерпени:а-биза-болол (0-40%) и неговите оксиди, хамазулен (0-10%), кадинен и 
др. В зависимост от концентрацията му хамазуленът оцветява маслото в светло- до 
тъмносин цвят. Когато този компонент е в по-малки количества, екстрахираното масло 
има жълт или светлозелен цвят. 

Освен етерично масло в дрогата се съдържат още лактони, флавоноиди, 
кумарини, тритерпени, слузни вещества, органични киселини, витамините С и А и др., 
които също имат лечебни свойства. 

 
 
ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Лайката има противовъзпалително, антисептично, спазмолитично, седативно 

(успокояващо) и ранозаздравяващо действие. 
Установените противовъзпалително и спазмолитично действие се използват чрез 

външно приложение и вътрешен прием за лечение на болести, свързани с 
храносмилателната система (възпаления на лигавицата на устата, венците, гърлото, при 
зъбобол, лош дъх на устата, гастрити, ентероколити, язва на стомаха и др.), с 
дихателните пътища (при грип, фарингити, ларингити и др.). Седатив-ното действие 
лекува добре безсъние, болезнена менструация и др. 

Противовъзпалителното действие на лайката намира широко приложение в 
козметиката. Компреси от запарка и инхалации се използват широко за почистване на 
лицето, при конюнктивити, трудно заздравяващи рани, екземи и др. 

Освен в медицината етеричното масло намира широко приложение в 
парфюмерийно-козметичната промишленост. 

В хомеопатията лайката се използва като средство за лечение на нервната система 
- главно при главоболие, възпаление на очите и ушите, при зъбобол и др. При правилна 
дозировка лайката не е отровна. 

 
ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ 
 
Лайката е едногодишна култура с дължина на вегетационния период 120-150 дни, 

който е в зависимост от времето на засяване на семената. По време на вегетацията 
преминава през фазите покълнване, поникване, розетка, стъблообразуване, 
бутонизация, цъфтеж и узряване на семената. 

 
Фиг. 4 Съцветия в различна фаза на цъфтеж 
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При есенната сеитба и при самозасяващиге се посеви след поникването на 

семената се оформя розетка от листа, с която растенията презимуват. 
През пролетта - от началото на април, започват да се образуват цветоносните 

стъбла. 
В различните райони на страната началото на бутони-зацията (оформянето на 

цветните пъпки) настъпва от средата на април при диплоидните сортове лайка и през 
първото десетдневие на май при тетраплоидните сортове. Цъфтежът започва 15-20 дни 
по-късно. 

Фазата на узряване на семената е сравнително продължителна - 15-20 дни. Това се 
дължи на неравномерното и неедновременно узряване. Първо узряват семената в 
основата на съцветието. На едно растение може да се наблюдават съцветия в различна 
фаза на развитие: съцветия със зрели семена, други с цветове, а понякога и с цветни 
пъпки (фиг. 4). Тази особеност определя и събирането на зрелите семена на няколко 
пъти - поетапно. 

 
Изисквания към топлината 
Лайката е растение на умерения климат. Семената започват да покълнват при 

температура 6-8 °С, но оптималната температура е 15-20 °С. Младите поници са много 
чувствителни и при минусови температури, без снежна покривка, загиват. След 3-4 
седмици от покълнването растенията образуват розетка от 5-8 листа и така укрепнали, 
издържат отрицателни температури до минус 10 - 20 °С в зависимост от дебелината на 
снежната покривка. При нашите климатични условия лайката презимува успешно, като 
част от листата остават незасегнати от студа. Презимуването на младите растения 
зависи много от изменението на физичното състояние на почвата. При периодично 
замръзване и размръзване на почвата растенията се изтеглят над почвената повърхност 
и загиват от студа или измръзването. Оптималните температури през по-късните фази 
на вегетацията са в границите 18-25 °С. 

 
Изисквания към светлината 
Лайката е светлолюбиво растение, изискващо за своето развитие интензивна 

слънчева светлина. Установено е, че за покълнването си семената се нуждаят от 
светлина, поради което те се засяват на повърхността на почвата. При сгъстяване на 
посевите, което е съпроводено с намаляване на осветлението, количеството на съ-
цветията намалява за сметка на вегетативната маса, която се увеличава. 

 
Изисквания към влагата 
Лайката е сухоустойчива култура. Критични по отношение на влагата са фазите 

поникване и начало на вегетацията поради слабото развитие на кореновата система. В 
следващите фази лайката не е така чувствителна към засушаванията и може да се 
отглежда с успех като неполивна култура. При прекомерна влажност растенията 
увеличават вегетативната маса и намаляват броя на съцветията, стъблата лесно полягат, 
а съдържанието на маслото намалява. 

 
Изисквания към почвата 
Лайката е особено толерантна към почвата. Тя расте добре на леки до тежки 

почви с различна реакция - от слабо кисела към неутрална до слабо алкална (рН=6,0-
7,5). Най-подходящи за отглеждането са дълбоките пропускливи почви, каквито са 
алувиалните и алу-виално-делувиалните почви, както и по-леките карбона-тни почви. 
Варуването на слабо киселите почви значително увеличава добивите. Грубоскелетните, 
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силно глинестите и уплътнени, с близка подпочвена вода почви не позволяват 
нормално развитие на вида. 

Краткият вегетационен период на растеж и развитие позволява култивирането на 
лайката на височина до 1000 м. Не обича преовлажнените почви или райони, 
характерни с много валежи през май-юни. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУЛТИВИРАНЕ 
 
ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ 
 
Най-добри предшественици са културите, които освобождават мястото рано и 

оставят почвата чиста от плевели и добре запасена с хранителни вещества, каквито са 
житните и окопните култури, ранните зеленчуци. Особено добре лайката се развива 
след бобови култури, които оставят почвата богата с азот. Доказано е, че лайката може 
да се отглежда на една и съща площ няколко години. При този случай тя се култивира 
без торене с азот. 

 
Забележка: Да се има предвид, че след култивиране на лайката площта остава 

значително замърсена с нейните семена. 
 
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ 
 
Добрата обработка на почвата е от съществено значение за развитието на 

културата. За дребните семена на лайката са необходими обработка на почвата до 
градинско състояние, почистване или пълно заравяне на остатъците от предшественика 
и унищожаване на плевелната растителност. В зависимост от предшественика и от 
времето на засяване се извършват различни обработки, осигуряващи добре разрохкан 
горен почвен слой и твърдо легло за семената. Почвата трябва да се изоре не по-късно 
от 30-40 дни преди засяването на семената. При предшественик житна култура оранта 
се провежда на дълбочина 22-25 см, а при окопна култура почвата се дискова. Преди 
основната обработка се извършва и запасяващо торене с оборски тор в норма не повече 
от 2-3 т на декар. При по-големи количества тор се развиват богата вегетативна маса 
(листа и стъбла) и сравнително малко количество съцветия, с ниско съдържание на 
етерично масло в тях. 

Предсеитбените обработки включват култивиране, брануване, фрезоване, 
дисковане и валиране. С тях почвата се довежда до състояние, позволяващо качествено 
засяване и засаждане. Непосредствено преди засяването почвата се подравнява и се 
валира, за да попаднат семената на "твърдо" легло. След сеитбата площта отново се 
валира един или два пъти в зависимост от обработките на почвата. Без тези обработки 
много дребните семена на лайката не поникват или младите поници умират много 
бързо. 

 
РАЗМНОЖАВАНЕ 
 
Лайката се размножава със семена - чрез директна сеитба, чрез самозасяване, а 

през последните години и чрез разсад. Свежо събраните семена са с понижена 
кълняемост (60-70%), която след 2-3 месеца се повишава и достига до 90%. При 
правилно съхранение семената запазват кълняемостта си 4-5 години. 
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Директна сеитба 
Сеитбата се извършва в няколко срока - рано през есента (септември), предзимно 

(края на ноември) или рано напролет (януари-февруари) и бива есенна сеитба, пролетна 
сеитба и многогодишно култивиране чрез използване на възможностите на вида за 
самозасяване. 

Оптималният срок за есенната сеитба включва периода от началото на септември 
до началото на октомври. До тогава почвата трябва да е обработена, наторена, 
подравнена и валирана. Изчаква се да паднат първите есенни дъждове, които добре да 
овлажнят повърхностния почвен слой. Влагата е необходимо условие за качествената 
сеитба и за дружното поникване на дребните семена на лайката. 

Спазвайки този срок, до настъпването на зимата растенията образуват розетка с 6-
8 същински листа и добре развита коренова система. В тази фаза на развитието си те 
презимуват успешно. 

През пролетта (март) започва бързо нарастване на розетката и разклоняване на 
стъблата. При този начин на засяване диплоидните произходи от лайка зацъфтяват в 
началото на май, а тетраплоидните сортове - в края на май. 

Есенната сеитба осигурява получаването на най-високи добиви от цвят и 
съдържание на етерично масло. 

Предзимната сеитба се извършва към края на ноември в случаите, когато есента е 
суха, няма валежи или падналите дъждове са недостатъчни да осигурят подходяща 
почвена влажност. При този срок на засяване семената трябва да се покрият с 0,5 см 
слой от добре разложен оборски тор. 

Пролетната сеитба се провежда от средата на януари до средата на март, когато 
влажността на почвата е още много висока. 

Ако семената се сеят на интервали от 10-15 дни, има възможност да се степенуват 
сроковете за бране и сушене на билката. По-късното засяване повишава риска за 
поникване на растенията, както и намалява добивите и устойчивостта на болести и 
неприятели. 

Засушаванията и преовлажняването на почвата затрудняват поникването на 
семената. 

При пролетната сеитба цъфтежът започва от юни. 
 
Колкото по-късна е сеитбата на лайката, толкова по-слабо е развитието на 

растенията и по-късен е цъфтежът им. 
 
Семената на лайката са много дребни. Затова за равномерното им засяване, при 

всички срокове на сеитба те се смесват предварително с пясък в съотношение 1:5. 
 
Семенната норма при директна сеитба е 200-300 г семена на декар. Тя се определя 

от кълняемостта на семената. 
 
Сее се ръчно или със сеялка, към която са монтирани специални ограничители. В 

зависимост от сорта, формата или хемотипа разстоянията между редовете са 25-30 см 
за диплоидните и 45-60 см за тетраплоидните образци. 

 
Лайката изисква светлина за покълването си, затова семената се засяват на 

повърхността на почвата. Веднага след сеитбата почвата се валира. 
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При ръчно засяване на малки площи и при по-големи междуредови разстояния 
отлични резултати дава засяването в предварително направени браздички с дълбочина 
3-4 см. Семената, смесени в съотношение 1:5 със сух пясък, се поставят в дъното на 
браздичките, без да се заравят и площта се валира. Методът е особено подходящ за по-
бедни и безструктурни почви, при които горният почвен слой много бързо губи влагата 
си. 

Първите поници се появяват на 10-ия - 13-ия ден. Ако температурата е по-ниска 
от 5 °С или влажността на почвата е недостатъчна, семената не поникват. 

 
Многогодишно култивиране 
 
Многогодишното култивиране на лайката на една и съща площ е възможно 

благодарение на самозасяването на семената. У нас обикновено този период на 
отглеждане е 2-3 години. След това площите силно заплевеляват и борбата с плевелите 
е много трудна. При този метод на култивиране се използват опадалите семена от 
съцветия-та. За целта след последното прибиране на суровината растителните остатъци 
се окосяват и почвата се бранува. До края на септември се извършват още 4-5 
повърхностни обработки, които спомагат за пълно очистване на почвата от плевели. 
Освен това те допринасят за просушава-не на повърхностния слой и по този начин 
пречат на предивременното поникване на опадалите семена от медицинската лайка. 
Ако е необходимо, преди последната обработка се внасят торовете, а след нея площта 
се валира. Семената поникват в края на септември, като посевите са неравномерно 
разпръснати по цялата площ. Този метод може да се практикува само на площ, чиста от 
плевели и от местната диворастяща лайка. 

 
Култивиране с производство на разсад 
 
През последните 10 години в Института по ботаника при БАН се проучва 

възможността за масово отглеждане на културата чрез разсад (фиг. 5). Получените 
резултати бяха изпитани на няколко места в страната (Велинград, Велико Търново и 
др.) и показаха много добри резултати. Този начин на отглеждане се препоръчва по ня-
колко причини: 

 
Фиг. 5 Производство на разсад на лайка 
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1. Гарантира се създаването на трайни насаждения с много високи добиви. 
Знае се, че ранната есенна сеитба през септември дава най-високи добиви. 
През този период обаче валежите в нашата страна са много нередовни и 
често пъти недостатъчни за възстановяване на влагоем-ността на почвата 
(ППВ над 60%) или се редуват със засушавания. При директната сеитба 
често семената не поникват или веднага след поникването им пони-ците 
загиват и често явление е посевите да пропадат. 

 
2. Използва се значително по-малко посевен материал. 
 
3. Нарастването на растенията се ускорява поради много добрите условия, 

при които се развиват в лехите (разсадна почва, редовно поливане, 
плевене и окопаване). 

При директна сеитба растежът и развитието на лайката протича много бавно, тъй 
като семената са много дребни. Така засети, семената започват да никнат на 10-ия -15-
ия ден и в зависимост от влажността на въздуха поникването им продължава до един 
месец. Посевите са неравномерни, разредени или сгъстени, което създава допълнително 
работа при отглеждането им. 

 
Отгледани чрез разсад, растенията имат почти еднаква възраст. Благоприятните 

условия, при които се развиват, както и обогатената разсадна почва, гарантират 
получаването на здрав и силен разсад 45-60 дни след засяването. 

 
4. Грижите в началните етапи на развитие са съсредоточени върху 10-12 

кв.м вместо върху един декар. Бавното развитие на лайката в началния 
период създава опасност посевите да се заглушат от плевели. При 
директната сеитба се налага още през първите седмици да се извършат 
окопаване и плевене. Второто окопаване се провежда след 10-12 дни, 
когато растенията са добре вкоренени и развити. Едновременно се правят 
прореждане и подсаждане. При засушаване посевите се поливат. Всички 
тези грижи при разсадно-то отглеждане са съсредоточени върху много по-
малка площ, което намалява значително разходите на труд. 

5. За трайните насаждения могат да се използват и площи, които се 
освобождават в края на есента (през ноември) или началото на пролетта 
(март). 

Често пъти по различни причини площите не успяват да се подготвят до края на 
септември, поради което директната сеитба закъснява и добивите падат. 

 
При размножаване чрез разсад младите растения се засаждат на полето предзимно 

(ноември) или рано през пролетта (март-април). 
 
6. Разсадът може да се използва и за подсаждане на насажденията на 

разредени участъци.  
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Фиг. 6 Валиране на лехите за засяване на семената 
 

 
 
Най-висококачествен разсад се получава, когато семената се засяват през първата 
половина на септември. Сеитбата може да се извърши и по-късно (януари-февруари), 
като за целта се използват полутопли парници или високи (топли) лехи под 
полиетиленово фолио. Почвата в лехите или парниците се наситнява много добре и се 
смесва с полуразложен оборски тор и пясък в съотношение 1:1:1. За получаването на 
разсад за засаждане на един декар се оформят лехи, широки 1,20 м и дълги 10-12 м. 
Почвата се подравнява и се валира (фиг. 6) с дървен валяк или с дъска. Правят се 
напречни браздички на разстояние 8-10 см и дълбочина 0,5 см (фиг. 7). Сеитбата се 
извършва ръчно на влажна почва. За 1 кв. м площ са необходими 2-3 г семена, или 
около 30-40 г на декар. За по-равномерен посев семената предварително се смесват със 
сух пясък в съотношение 1: 5. След засяването лехите се покриват с тънък слой (0,5 см) 
прегорял оборски тор или пясък и пак се валират (фиг. 8). Поливат се обилно с вода и 
лехата се покрива с полиетиленово фолио (фиг. 9). 
 
Фиг. 7 Набраздяване на почвата в лехата на разстояние 8 -10 см 
 

 
 
Фиг. 8 Засяване на семената и покриването им с 0,5 см слой от оборски тор 
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Фиг. 9 Покриване на засятата леха с полиетиленово фолио 
 

 
 
Лехи със засети семена 
 

 
 
Разсадът е готов за засаждане на постоянно място от края на октомври до началото на 
април. До тогава растенията са с 5-7 същински листа и добре развита коренова система 
(фиг. 10) на дълбочина до 5-8 см. При засаждането трябва да има достатъчно влага в 
почвата. Разсадът се изважда лесно с права (бел) или обикновена лопата, подрежда се в 
кашони или сандъчета (фиг. 11). Покрива се с платно или рогозка, за да не изсъхне, и се 
пренася до мястото (фиг. 12). Препоръчва се разсадът да се засади в същия или на 
следващия ден. 
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Фиг. 10 Разсад от лайка 
 

 
 
Фиг. 11 Изваждане на разсад от разсадната леха 
 

 
 
Фиг. 12 Поставяне на разсада в щайга за транспортирането му до мястото на 
засаждане 
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Фиг. 13 Засаждане на разсада със садило 
 

 
 
 
Фиг. 14 Разстояние на засаждане на разсада в лехите: 70 см междуредия и 50 

см в реда за тетраплоидните сортове (60x20 см за диплоидните сортове) 
 

 
 

Разсаждането се извършва най-често ръчно, в предварително направени бразди, на 
разстояние 70 см между редовете и 50 см вътре в реда при тетраплоидните сортове и 
съответно на 60 и 20 см за диплоидните (фиг. 13 и 14). За един декар са необходими 
3000-4000 растения за тетраплоидните и 7000-10 000 броя за диплоидните сортове. 
Най-добре се вкореняват разсадите, засадени през втората половина на деня или при 
облачно време. 

 
Обикновено прихващането е почти 100 %, но след 7-10 дни е необходимо да се 

направи проверка и при необходимост да се извърши подсаждане. 
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ГРИЖИ ЗА НАСАЖДЕНИЯТА 
 
Грижите по време на вегетацията при директна сеитба се състоят в 2-4 окопавания 

и в плевене за поддържане на добра структура на почвата и чиста от плевели. Първото 
окопаване се извършва след появата на първите листа, когато редовете са добре 
оформени. В междуредията те могат да се извършат механизирано, а в редовете - ръчно 
с мотика. Трябва да се внимава да не се затрупват младите растения с почва, понеже 
загиват. Втората обработка се прави след около 10-15 дни. В зависимост от заплеве-
ляването се окопава и плеви още 1-2 пъти. Ако влажността на почвата при интензивен 
растеж на културата спадне под 50-60% от пределната полска влагоемност, се извършва 
поливка. Поливната норма се движи между 30 и 40 м3 на декар и е в зависимост от типа 
на почвата. 

 
Грижите за разсада се състоят в редовно поливане, подхранване, плевене и 

проветряване на парниците. 
 
Когато насаждението е създадено чрез производство на разсад, веднага след 

засаждането на растенията се прави поливка на корен (при по-малки площи) или чрез 
поливане в бразди (засаждане под вода). Около две седмици след засаждането лайката 
се култивира в междуредията, а вътре в реда се плеви и окопава. До началото на 
прибирането може да се наложи провеждането на още една междуредова обработка и 
плевене (фиг. 15). 

 
Фиг. 15 Окопано и оплевено насаждение от лайка – тетраплоиден сорт 

Средец, във Велинград 
 

 
 
 
Голяма част от хербицидите, които се препоръчват за борба с плевелите, водят до 

спиране на растежа на лайката и до намаляване на добивите. Затова най-подходяща е 
механичната борба с плевелите. 

 
При силно заплевеляване с едногодишни широколистни плевели, при малки 

междуредови разстояния на засяване и невъзможна механична борба може да се 
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използва хербицидът афалон в доза 100-120 г на декар, внесен във фаза розетка на 
лайката. 

 
Ако е необходимо, при директната сеитба посевите се прореждат или подсяват. 

Това се извършва, когато са образувани 3-4 двойки листа, като разстоянието между 
растенията не бива да бъде по-малко от 10-20 см. 

 
Едновременно с окопаванията се извършва подхранване на растенията с течен 

оборски или птичи тор, с ком-пост или с амониева селитра до 15-20 кг на декар. 
 
 
Борба с болестите и неприятелите 
Досега не са наблюдавани болести и неприятели, които да застрашават като цяло 

насажденията от лайка. 
При късна пролетна сеитба може да се наблюдава нападение от брашнеста мана 

(Erysiphe polyphaga), от мана (Peronospora leptosperma) или от листни въшки. 
Наличието на листни въшки е съпроводено с вторично заселване на божи кравички, 
което силно замърсява билката и не е в състояние да се използва.За предпазване от 
вредителите се препоръчва да се води биологична защита. Тя предвижда засяване на 
лайката в най-ранните срокове, при подходящи почвени и климатични условия, 
правилна обработка на почвата, правилно дозиране на торовете и др.  
Необходимо е своевременно изнасяне на заболелите растения извън насаждението, да 
се използват сортове, устойчиви на болестите и неприятелите, и др. 
От химичните препарати за предотвратяване на маната се препоръчва пръскане с 
превикур - 0,3%, рубиган - 0,04% или тиозол - 0,3-0,4%. Срещу листните въшки добри 
резултати се получават при използване на вазтак 10 ЕК - 0,02-0,03%, децис 2,5 ЕК - 
0,05%, карате 2,5 ЕК -0,03-0,04%, пиримор - 0,05%. В случаите на пръскане с тези 
препарати е необходимо да се спазва точно карантинният срок за прибиране на 
суровината. 
 

При биологичното земеделие е абсолютно забранено използването на тези 
препарати! 

 
Борба с плевелите 
Освен механично борбата с плевелите по лайковата култура се води и чрез 

използване на химични препарати. За борба с житните плевели се внася фузилад в доза 
0,15-0,30 л на декар. 

 
ПРИБИРАНЕ И СУШЕНЕ 
Прибирането на лайката започва в началото на май за диплоидните и в края на 

месеца за тетраплоидните сортове и приключва за около един месец. 
Прибирането на съцветията се извършва във фаза пълен цъфтеж, когато белите 

езичести цветове са в хоризонтално положение (фиг. 16), 40-50 % от тръбестите жълти 
цветове в съцветията са разцъфнали, а цветното легло не е достигнало конична форма. 
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Фиг. 16 Насаждение във Велинград в оптимална фаза за прибиране на 
цветовете (белите езичести цветове са в хоризонтално положение) 
 

 
 

По-късното прибиране води до лесно оронване на цветовете и плодовете от 
съцветията при сушене, което понижава добивите и качеството на получената лечебна 
суровина. Брането се извършва със специални приспособления - лайкоберачки 
(гребени), а в много европейски страни - със специални машини за бране на лайков 
цвят (вж. фигурите на стр. 37). 
 

Събраните съцветия не трябва да се държат в кошници, кофи, торби или на 
купчини повече от 2-3 часа, тъй като лесно се запарват и почерняват, съцветията се 
разпадат и качеството на билката се влошава. Временно се разстилат на сянка на пласт 
4-6 см върху платнища или друга постелка, която не бива да бъде полиетиленово фолио 
или друга изкуствена материя, които я запарват. 

 
Фиг. 17 Добре отгледано насаждение във Велинград във фаза масов цъфтеж с 

височина на растението около 1 м 
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Съцветията от насажденията може да се събират на етапи 2 до 5 пъти в 
зависимост от сорта и плоидността. Като правило полиплоидните форми са по-
разклонени, по-високи (до около 1 м, фиг. 17), с по-голяма биомаса, респективно с 
повече съцветия. При подходящи условия (слънчево и топло време) новите съцветия се 
образуват и зацъфтяват в кратки срокове след първото или следващи прибирания. 
Обикновено след 7-10 дни насажденията могат да се реколтират отново. 

 
Съцветията трябва да се събират без дръжки или с дръжки, не по-дълги от 2 см 

(фиг. 18). Неразцъфнали, прецъфтели или нападнати от болести или неприятели 
съцветия не се събират. 

 
Фиг. 18 Правилно събран и изсушен цвят 
 

 
 
При механизираното прибиране се получава едва 40-60% стандартна суровина 

(съцветията без или с къси дръжки). Останалата нестандартна суровина се употребява 
за изваряване и получаване на етерично масло или се подлага на допълнителна 
обработка, което е много трудоемко. 

За получаване на етерично масло се използва цялата надземна маса, когато всички 
цветове в цветните кошнички са разцъфнали, а някои от семената вече са узрели. 
Растенията се отрязват възможно най-ниско (височина 12-14 см от повърхността на 
почвата) със сърп или със специални машини. Суровината се преработва за получаване 
на масло в свежо състояние. 

 
И при двете дроги прибирането се извършва в сухо и слънчево време, след 

вдигането на росата (след 9 часа). 
 
Събраната суровина се почиства и се пренася бързо за изсушаване, без да се 

притиска. Съцветията лесно се запарват, при което почерняват и съдържанието на 
активните вещества се изменя. Събраният материал се почиства от попаднали други 
примеси или съцветия с дръжки, не по-дълги от 2 см. 

Нестандартната суровина се отстранява чрез пресяване през специални телени 
сита с диаметър на отворите 8-9 мм или през двубарабанни сита. При липса на сита 
почистването се извършва ръчно. В противен случай качеството на билката се 
понижава. 

Сушенето се извършва веднага в проветриви помещения на сянка, като цветовете 
се разстилат на тънък пласт до 1 см върху рамки, стелажи или постелки (но не от 
изкуствена материя), като на 1 кв. м се вмества около 1 кг суровина. Когато 
количеството е по-голямо, могат да се използват циментови или асфалтови площадки, 
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разположени на сянка, предварително добре почистени. Изсушаването продължава 3-5 
дни. След завяхване, при недостатъчна сушилна площ, пластът постепенно се сгъстява 
и уголемява. 

 
Съцветията са сухи, когато при лек натиск се запазват, а при по-силен опадват 

отделните цветчета. 
 
Ако се използват сушилни, температурата в тях не трябва да надвишава 35-40 °С. 

Много важно е поддържането на ниска влажност на въздуха в сушилнята, което се 
осъществява с много добра вентилация със своевременно извеждане на влажния топъл 
въздух. Трябва да се внимава билката да не се преизсуши, за да не се орони при по-
нататъшните манипулации и опаковането. След изсушаването билката се оставя 7-8 дни 
за уеднаквяване на влагата, след което е готова за опаковане. При поставянето й в 
постоянен амбалаж - каси, кашони, отново се почиства от примеси и нестандартни 
съцветия. 

 
Изсушените съцветия (цветове - Flos или Anthodium Chamomillae) се сортират на 

екстра, първо и второ качество в зависимост от външния им вид и примесите в тях. 
Отделените при пресяването разпаднали се и оронени при манипулацията цветове се 
пресяват и превяват няколко пъти, при което се получават билките: цвят от лайка ситна 
(жълта) и цвят от лайка бели венечни цветове. Нестандартните съцветия с по-дълги от 2 
см дръжки също са обект на търговия и са известни като цвят от лайка отсевки. 

По поръчка могат да се заготвят и стръкове от лайка. Те се прибират, когато 
растенията са добре развити и съцветията са в пълен цъфтеж - 50-70% цъфтящи 
тръбести (жълти) цветове. Стръковете се окосяват на 10-15 см от повърхността на 
почвата. Окосената билка се подрежда с цветовете в една посока и се пренася до 
пунктовете за първична обработка. Изискванията за сушенето и складирането на 
билката са както при съцветия от лайка. 

По този начин, чрез орязване на цялата надземна маса, се заготвя и суровината, 
предназначена за получаване на масло. Качеството на маслото се определя както от 
използваните сортове, така и от количеството на съцветията в изсушената билка спрямо 
останалата надземна част - стъбла и листа. 

 
 
ДОБИВИ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ 
 
В зависимост от почвено-климатичните условия, сорта и грижите за лайковите 

насаждения от декар могат да се получат от 700 до 1200 кг свежа маса съцветия. 
Рандеманът варира от 4,5 до 5,8:1 (или около 110-120 кг от декар сух цвят лайка или 
400-500 кг на декар сухи стръкове от декар. 
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Фиг. 19 Лайка във фаза край на цъфтежа (за събиране на семена) 
 

 
 
Лайкоберачка 
 

 
 
Лайкокомбайн 
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Изсушената лайка се опакова в шперплатови каси, покрити с натронова хартия, 
или в 3-5-пластови кашони от велпапе. Ситната лайка (жълта) се опакова в торби с 
егализирано тегло, а отсевките от лайка - в стандартни бали. Стръкове от лайка се 
съхраняват в бали със стандартни размери и тегло. 

 
Съхраняват се в сухи и чисти помещения, защитени от пряка слънчева светлина, 

влага, повреди, замърсявания, насекоми, гризачи. Държат се отделно от отровни и 
силно ароматични билки. 

 
Фиг. 20 Съхраняване на семената на сухо място в платнени чувалчета или 

хартиени пликове 
 

 
 
 
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО 
 
За получаване на семена се отделят специални семенни участъци, а за по-малки 

количества се избират най-добрите растения. Във връзка с това, че семената на лайката 
узряват неравномерно, прибирането им се извършва, когато 60-80% от белите езичести 
цветове са увяхнали (отпуснати надолу) (фиг. 19). Стъблата се отрязват ръчно. Връзват 
се на снопчета и се оставят за доуз-ряване на семената на сянка на проветриво място. 
След изсъхване се изчукват или се овършават. Оронените семена се пресяват и се 
превяват. Оставят се за доизсу-шаване 2-4 дни. Съхраняват се в книжни торби в сухи 
помещения (фиг. 20). Средно от декар се получават от 15 до 30 кг семена. 

 
 
ОПИСАНИЕ НА БИЛКАТА 
 
Билката - цветни кошнички (цвят) от лайка Anthodi-ит (Flos) Chamomillae, 

съгласно БДС 2578485-85 се състои от изсушени цели цветни кошнички с дръжки до 2 
см, както и оронени цветни части. Кошничките са с полусферична или конична форма с 
диаметър 6-8 мм. Периферните цветове са езичести, бели, а вътрешните - тръ-бести, 
жълти. 

 
Мирис - силен, характерен 
Вкус - слаб, слузесто-горчив 
Влага - не повече от 12% 
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Ситно натрошени части, под 1 мм - до 5% 
Потъмнели или почернели кошнички - до 2 % 
Кошнички с остатъци от цветни дръжки до 5 см – до 7%, примеси от други части на 

растението - до 1% 
Части от други растения - до 0,5% 
Минерални примеси - до 0,5% 
Екстрактивни вещества - над 20 % 
Съдържание на етерично масло - над 0,3% 
Наличие на плесени, насекоми и личинки не се допуска. 
 
Билката - стрък от лайка Herba Chamomillae, се състои от изсушени облистени 

стъбла с цветни кошнички. 
Стъблата са прави, в горната част разклонени, голи, дълги до 30 см. 
 
Цвят - стъбла зелени, листата - тъмно- до сиво-зелени, езичестите цветове бели, 

тръбестите - жълти. Останалите качествени норми са както за билката цветни 
кошнички от лайка. 

 
 
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПОЛЕТО 
 
ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗСАД 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОРОВО-
ПОЧВЕНА СМЕС 

 

ОФОРМЯНЕ НА ЛЕХИ  
ЗАСЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА, 
ВАЛИРАНЕ 

 

ПОЛИВАНЕ  
ПЛЕВЕНЕ  
ОКОПАВАНЕ  
ИЗНАСЯНЕ НА РАЗСАДА 
НА ПОЛЕТО 

 

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 
ОСНОВНО ТОРЕНЕ С ОРГАНИЧНИ 
(МИНЕРАЛНИ) ТОРОВЕ 

 

ОСНОВНА ОБРАБОТКА -ДЪЛБОКА ОРАН    
 
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА: 
КУЛТИВИРАНЕ 
БРАНУВАНЕ 
ФРЕЗОВАНЕ 
ДИСКОВАНЕ 
ПОДРАВНЯВАНЕ С ВАЛИРАНЕ  
НАБРАЗДЯВАНЕ  
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ИЗНАСЯНЕ НА РАЗСАДА ИЛИ 
ЗАСЯВАНЕ НА СЕМЕНА 

 

ПОДСАЖДАНЕ ИЛИ ПРОРЕЖДАНЕ  
ПОДХРАНВАНЕ  
ОКОПАВАНЕ  
ПЛЕВЕНЕ  
БОРБА С БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ  
ПРИБИРАНЕ НА СУРОВИНАТА – ПЪРВИ 
ОТКОС 

 

ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА 
СУРОВИНАТА: 
СУШЕНЕ 
СЪХРАНЯВАНЕ 

 

ПРИБИРАНЕ НА СУРОВИНАТА –  ВТОРИ 
ОТКОС 

 

ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА 
СУРОВИНАТА: 
СУШЕНЕ 
СЪХРАНЯВАНЕ 

 

ПРИБИРАНЕ НА СЕМЕНАТА  
СУШЕНЕ НА СЕМЕНАТА  
ПОЧИСТВАНЕ НА СЕМЕНАТА  

 
 
ОТЧИТАНЕ НА ДОБИВИТЕ 
 
КОЛИЧЕСТВО СВЕЖА СУХА 
СЪБРАНА БИЛКА ОТ: МАСА, кг МАСА, кг 

ПЪРВИ откос   

ВТОРИ откос   

ТРЕТИ ОТКОС   

 
КАЛЕНДАР ЗА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА 

 
ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ ДАТА 

НАЧАЛО НА ВЕГЕТАЦИЯ  

НАРАСТВАНЕ НА СТЪБЛОТО  

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦВЕТНИ ПЪПКИ 
(БУТОНИЗАЦИЯ) 

 

НАЧАЛО НА ЦЪФТЕЖ  

МАСОВ ЦЪФТЕЖ  
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КРАЙ НА ЦЪФТЕЖА  

УЗРЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА  

ОТМИРАНЕ НА СЪЦВЕТИЕТО  

ВТОРИЧЕН ЦЪФТЕЖ СЛЕД ПЪРВИЯ 
ОТКОС 

 

КРАЙ НА ВЕГЕТАЦИЯТА  

 
 
ДНЕВНИК НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА 

 
 


