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УВОД 

  

 Първичната обработка на билките и ароматните растения има за цел  

превръщането на суровата растителна материя, получена след прибиране 

на реколтата в растителен продукт – суровина за получаване на 

фитотерапевтични продукти или на други продукти, необходими в 

икономиката. 

 Първичната обработка включва няколко операции (в зависимост от 

суровата растителна материя и от сферата на приложение на растителния 

продукт), измежду които: изсушаване, специфична обработка, сортиране 

или стабилизиране и ферментиране, или лиофилизация и раздробяване. 

Други операции се състоят в опаковане и складиране на растителния 

продукт. 

 Всяка операция трябва да се извършва в съответствие с нормите на 

добрата практика, задължителни за Европейския съюз, но и за нашата 

страна. 

 

ГЛАВА I 

 

Норми на добра практика относно обработката на билките 

Първична обработка 

 

 Подходящите мерки за първична обработка зависят от отделните 

материали. 

 Тези процеси трябва да се извършват в съотвтствие със стандартите 

за качество, регламентите и нормите на националното и/или регионалното 

законодателство. В някои случаи, купувачите могат да изискат спазването 

на специфичните протоколи. Тези протоколи трябва да спазват, също, 

изискванията на националните и/или регионални регламенти, които се 

прилагат в държавите производителки и вносителки. 

 Доколкото е възможно, стандартните процедури на опериране трябва 

да се следват. В случай, че има изменения, те трябва да бъдат доказани чрез 

данни от подходящи тестове, които да покажат, че качеството на материала, 

получен от билката, не е понижено. 

   

Суровата растителна материя, състояща се от прибраните билки, трябва да 

се разтовари и разопакова веднага след пристигането им в 

преработвателната инсталация. Преди обработка, суровината на билките 

трябва да се предпази от дъжд, влага, както и от всякакви други условия, 
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които биха могли да причинят увреждане. Суровината трябва да се изложи 

на пряка слънчева светлина в случай, че има специфична нужда от този вид 

изсушаване. 

 Суровата растителна материя, състояща се от билки, и която следва 

да бъде използвана в прясно състояние, трябва да се прибере / събере и 

достави възможно най-бързо към преработвателната инсталация, за да се 

избегне микробното ферментиране и термичната деградация. Материалите 

могат да се съхраняват чрез замразяване, в буркани, в кутии с пясък или 

като се използват и други подходящи мерки за ензимно консервиране, 

веднага след прибиране /събиране и по време на транспортирането до 

крайния потребител. Трябва да се избягва използването на консерванти. 

Ако се използват, те трябва да отговарят на националните и/или 

регионалните регламенти за производителите/събирачите и крайните 

потребители.  

 Цялата суровина, състояща се в билки, трябва да се провери по време 

на етапите на първичната обработка на производството, а всеки продукт, 

който не отговаря на стандартите или  примесите трябва да се отстрани 

механично или ръчно. Например, сухата суровина трябва да се провери, да 

мине през сито или ветрило, за да се избегнат обезцветените, 

плесенясалите или повредените материали, като пръст, камъни и други 

чужди тела.  

 Механичните устройства, като ситата, трябва да се почистват 

периодично и да се поддържат. Цялата преработена суровина трябва да се 

защити от заразяване и разлагане, както и от насекоми, гризачи и други 

вредители, и от диви и домашни животни. 

 

 Сушене 

 В случай, че суровината е приготвена за приложение в изсушена 

форма, съдържанието на влага трябва да се поддържа възможно най-ниско, 

за да се намалят вредите, резултат от мухъл и други заразявания с други 

микроорганизми. Информациите относно съответната влага за 

специфичната суровина могат да се открият във фармакопееите и друти 

лицензирани монографии. 

 

Билките могат да се изсушат по няколка начина: 

 на открито (на сянка); 

 подредени в тънки слоеве върху рамки за сушене, телени камери-

екранирани или сгради; 

 при пряка слънчева светлина, ако е необходимо; 
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 фурни / камери и слънчеви сушилни; 

 при непряк огън; 

 чрез изпичане; 

 чрез лиофилизация; 

 в микровълнови печки; 

 устройства с инфрачервени лъчи.  

Когато е възможно, е необходимо температурата и влагата да се 

контролират, за да се избегне разграждането на активните съставки  . 

Методът и температурата, използване при сушенето могат да имат 

значително влияние върху качеството на получената суровина. 

Например, сушенето на сянка е за предпочитане, за да се запази или 

минимизира загубата на цвета на листата и цветовете; трябва да се 

използват и ниски температури при суровината, която съдържа 

летливи вещества. Условията на сушенето трябва да се запишат. 

 При естественото сушене, на открито, суровината трябва да се 

разпредели на тънки слоеве върху рамки за сушене и да се разбърква често. 

С цел осигуряването на адекватна циркулация на въздуха, рамките за 

сушене трябва да са разположени на достатъчна височина спрямо почвата. 

Трябва да се осъществи равномерно изсушаване на суровината, за да се 

избегне образуването на мухъл. Трябва да се избягва сушенето на 

суровината директно върху почвата. 

 Ако се използва повърхност от бетон или цимент, суровината би 

трябвало да се постави върху мушама или друга съответна материя. 

Насекомите, гризачите, птиците и други вредители, както и домашните 

животни трябва да се държат далеч от местата за сушене. 

За изсушаването във вътрешността, продължителността, температурата, 

влагата и други условия трябва да се установят в зависимост от всяка част 

на въпросното растение (корен, листа, стъбло, цвят, кора на дърво и др.), 

както и от естествените летливи вещества, като етеричните масла. 

 Ако е възможно, източникът на топлина за директното сушене, (огън) 

трябва да се ограничи до бутан, пропан или природен газ, а температурата 

не трябва да надвишава 60 °C.  

 

 Специфична обработка 

 Някои суровини изискват специфична обработка за: подобряване 

чистотата на всяка използвана част от растението, намаляване времето на 

сущене, предотвратяване образуването на мухъл, поява на други 

микроорганизми и насекоми, детоксикация и подобряване на 
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терапевтичния ефект. Общите специфични практики за обработка включват 

предварителна селекция, пийлинг на корените и коренищата, завиране във 

вода, парна обработка, накисване, обработка с киселина, дестилация, 

опушване, пържене, естествено ферментиране, обработка с вар и 

накълцване. Процедурите, свързани с обработката, които въвличат 

образуването на някои форми, групирането и специфичното изсушаване, 

могат също да окажат въздействие върху качеството на суровината. 

Антимикробните обработки на суровините (сурови или обработени), чрез 

различни методи, включително облъчване, трябва да са регистрирани, а 

суровините трябва да са етикетирани съгласно изискванията. 

 Само съответно обученият персонал, използващ одобрено 

оборудване, трябва да извършва такива приложения, а последните трябва 

да протичат в съогветствие със стандартните оперативни процедури и с 

националното или регионално законодателство, както в страната 

производител, така и в страната краен потребител. Максималните граници 

на остатъци трябва да се спазват, както и от страна на националните и/или 

регионалните власти. 

 

 Условия за обработка 

 Местоположение: в зони без неприятни миризми, пушек, прах и 

други замърсители. 

 Сградите трябва да са предназначенни за: 

 осигуряване на работа в адекватно пространство; 

 олесняване на операциите от хигиенна и ефективна гледна точка; 

 позволяване на подходящ контрол на температурата и влагата; 

 позволяване на разделяне, чрез разделяне на дялове или чрез други 

методи на процесите, които могат да причинят кръстосано 

замърсяване, по-специално изолиране на замърсените повърхности 

от чистите; 

 позволяване на контрол на достъпа до различнит секции, при 

необходимост; 

 позволяване на подходящо и улеснено почистване и за упражняване 

на подходящ контрол върху хигиената; 

 предотвратяване заразяването на околната среда с пушек, прах и др.; 

 предотвратяване на навлизането и укриването на вредители, диви и 

домашни животни; 

 предотвратяване на прякото излагане на слънце на специфичните 

секции, при необходимост. 
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Зони на преработване на суровините: 

 подове: водоустойчиви, неабсорбиращи, миещи, нехлъзгави, 

съставени от нетоксични материали, без пукнатини, лесни за 

почистване и дезинфекциране; 

 стени: покрити с водоустойчиви, неабсорбиращи и миещи 

материали, добре облицовани и боядисани в светли цветове; гладки, 

без пукнатини, лесни за почистване и дезинфекциране; 

 таваните трябва да са проектирани, конструирани и завършени, за да 

предотвратят натрупването на нечистотията и за минимизиране 

образуването на конденз и мухъл; 

 прозорците трябва да са конструирани така, че да избягват 

натрупването на нечистотии, да са оборудвани с мрежи против 

насекоми; 

 вратите трябва да са с гладка повърхност, неабсорбираща с 

автоматично и плътно затваряне; 

 стълбищата, асансьорите и допълнителните структури, като 

платформи, стълби и конвейерите трябва да са разположени и 

конструирани така, че да не водят до заразяване на суровината; 

 покривите трябва да са инсталирани по такъв начин, че да се избегне 

заразяването на суровината с конденз. 

  
 Източник на вода: 

 ледът трябва да произхожда от питейна вода, да е получен, обработен 

и съхраняван така, че да е защитен от замърсители; 

 парите, които влизат в пряк контакт със суровините, не трябва да 

съдържат вещества, опасни за здравето или които могат да заразят 

суровината; 

 непитейната водопроводна мрежа, използвана за производството на 

пари, за замразяване, изгасяне на пожарите и за други сходни цели, 

трябва да се отдели питейната водопроводна мрежа; 

 питейната вода трябва да се използва за процедури по измиване и 

влажно стерилизиране. 

Отпадни води и отпадъци 

  

 Улесненията трябва да имат ефективна система за отстраняване на 

отпадъците, която трябва да се поддържа в добро състояние. 

  

 Санитарно-хигиенни улеснения 
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 Трябва да се осигурят източници на топла и студена вода, както и 

подходящ разтвор за почистване на ръцете.  

  

 Дезинфекционни улеснения 

  

 Те трябва да са изградени от материали, устойчиви на корозия, лесни 

за почистване и оборудвани с източник на топла и студена вода. 

Осветление 

  

 Помещението трябва да е оборудвано както с естествено, така и с 

изкуствено осветление. Където е необходимо, осветлението не трябва да 

променя цветовете, а интензивността не трябва да е по-малък от:  

 -540 lx във всички контролни точки 

 -220 lx в работните помещения 

 -110 lx в други пространства 
 

Вентилация 

  

 Трябва да се осигури подходяща вентилация, за да се предотврати 

прегряването, конденза, праха и за да се отстрани замърсения въздух. 

Заразеният въздушен поток не трябва да достига до чистите пространства. 

  

 Съхранение на отпадъците 

  

 Тези пространства трябва да са проектирани така, че да предотвратят 

достъпа на отпадъците, произлезли от вредители и да се избегне 

заразяването на суровината, питейната вода, оборудванията и сградите. 

 

 Етапите на първичната обработка за получаване на растителния 

продукт, необходим за фармацевтичната промишленост. 

 

ГЛАВА II 

  

Етапи на първична обработка за получаване на растителния продукт, 

необходим за фармацевтичната промишленост 

 

 Суровина 

Суровината за получаване на естествени лекарства се съставлява от 
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билките; 

От една билка може да се използват: 

 въздушната част, изцяло (herba); 

 подземните органи: корен (radix), коренище (rhizoma), туберкула 

(tubera), луковица (bulbus);  

 листа (folium); 

 пъпки (turiones, gemmae);  

 цветове (flores);  

 плодове (fructus);  

 семена (semen); 

 кората от стъблото или от корена (cortex). 

  

 Растителният продукт представлява органът или определена част 

от растението (изсушена или преработена), който може да се използва за 

приготвянето на фармацевтични продукти или в лекарствената 

промишленост. Също растителни продукти са и някои метаболични 

продукти: летливи масла, мастни вещества, смоли, гуми. 

 Терапевтичното действие може да се дължи на:  

 едно вещество, обикновено органично (активно вещество); 

 група от вещества с една и съща основна структура, различаваща се 

по естеството на радикалите; 

 сложен фитохимичен комплекс (фитокомплекс) образуван от 

преобладаващо вещество и второстепенни вещества (синергичен 

ефект). 

 В наши дни, най-използваните билки са тези, които се оглеждат под 

контрол, в условия, благоприятни за техния растеж, развитие и събиране. 

Използват се обаче и билките от спонтанната флора, а нещо по-ново, от 

тъкани и клетки. 

 За получаването на растителните продукти от билки трябва да се  

премине през следните етапи: 

 събиране (от спонтанна флора) или реколтиране (от култивирана 

флора) – става в момента, в който растителният орган или дори 

цялото растение (в зависимост от местоположението на активното 

вещество) съдържа максималното количество активно вещество; 

може да се извърши ръчно или се пристъпва към специфични 

методи; 

 сортиране или отстраняване на чуждите тела и примесите, които 

могат да бъдат: 
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 - органични чужди тела: всички растения или частите на други 

растения, различни от събраните. Така, при лайката за чужди органични 

тела  се смятат цветовете на други видове  лайка, живовляк и житни 

растения, остатъци от стъбла и цветове от родилна билка, фрагменти от 

пръчки, рогозки, слама и др.; 

 - минерални чужди тела: пясък, прах, камъчета, парчета пръст. Те се 

смесват с растенията, когато събирането се извършва с различни 

инструменти, механично или когато събраните растения са били 

разпрострени до тяхното транспортиране в места без дюшеме или 

неправилно приготвени; 

 - примеси са и други части от билката, различни от събрания орган. 

Така, при листата от боровинки, остатъците от стъбла, клоните или 

корените съставляват примеси, както и обезцветените или потъмнени части 

на съответния продукт. 

Органичните, минералните чужди тела и примесите не помогат да 

надвишават определени граници, изразени в проценти и определени от 

техническите условия на приемане, специфични за всяко растение. 

  

 стабилизиране и ферментация – има две операции, които се 

прилагат върху някои растителни продукти, веднага след събирането 

и преди изсушаването им. По същество, стабилизирането е процес, 

чрез който се стопира (инхибира) действието на ензимите, които 

катализират процеси на хидролиза, окислително-намаляване, 

полимеризация, следствие на които се получават по-малко активни 

или неактивни съединения от терапевтична гледна точка. 

Стабилизацията може да стане по няколко начина: 

 I. ензимно инактивиране с алкохолни пари (при 1,25atm, 10-15мин.) или с 

горещ алкохол, съдържащ калциев карбонат (за неутрализиране 

киселинността на клетъчния сок); 

II. поддържане на растителните продукти при екстремни температурни  

стойности: при 60
o
C – за време от един час или замразяване: 

лиофилизиране на растителния материал; 

III. утаяване на ензимите с амониев сулфат; 

IV. инхибиране на ензимите със сулфонамиди, антисептици, антибиотици, 

киселини и др. 

 Понякога, за да се отстрани някое активно вещество, растителният 

материал, който го съдържа, трябва да се подложи на ферментиране. 

Ферментирането предполага започването на окислителни реакции, 

хидролиза, конденз и др. и има като страничен ефект промени в цвета, 
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вкуса, аромата и др. 

 изсушаване, евентуално лиофилизация. Сушенето е процес по 

отстраняване на водата от пресните растителни продукти и става: 

Изсушаване на растителните продукти 

 Изсушаването на билките налага диференциран подход в зависимост 

от: 

 използваните органи (части) на растението, строежът и 

съдържанието им във вода; 

 естеството на активните вещества и на ензимното съдържание в 

органите, подложени на дехидратация. 

Изсушаването представлява финалната брънка при получаването на 

качествения продукт, като под това се разбира не само търговския 

вид на продукта, но и, особено, непромененото запазване на 

химичното му съдържание. 

За да не се излагат на повреждане и за запазване вида и съдържанието на 

активни вещества, повечето изсушени продукти от билки и ароматни 

растения не трябва да съдържат повече от 14% вода. 

Правилното изсушаване на различните събирани части на растението 

изисква познаване на химичната структура на акивните вещества. При все 

че същността на биохимичните процеси, които възникват по време на 

сушенето,  не се познава в детайли, дългогодишната практика е 

установила, че за изсушаването на растенията, които съдържат летливи 

масла, максималната температура не трябва да надвишава 30-35 
o
C, а за 

тези с гликозиди и алкалоиди трябва да е между 50 и 80 
o
C, съответно. 

 Изсушаването на билките може да се осъществи по два начина, а 

именно: естествен, на слънце или на сянка и изкуствен. 

 Изсушаването на слънце. Това е най-лесният и най-икономичният 

начин, понеже се използва само за някои части на растението, като: корени, 

ризоми, кори, пъпки, плодове или семена, чието съдържание е много по-

стабилно, слънчевите лъчи не могат да понижат търговския вид на 

продукта. Директно в лехите могат да се сушат и хербата или дори листата 

на някои видове, но само в топли зони, без валежи и роса. Във всеки 

случай, директното сушене в полето е винаги придружено от непоправими 

загуби. Затова, се практикува сушенето върху специално пригодени 

платформи. С оглед на рационалното приложение на тези продукти, 

подложени на изсушаване, се поставят върху застъпващи се рамки. За 

избягване на загуби, както рамките, така и платформите за сушене, трябва 

да се покрият с брезент, рогозки или листи хартия. Местата за сушене 

трябва задължително да са защитени от въздушните течения. По време 
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сушенето, продуктите се наблюдават постоянно и да се обръщат за 

ускоряване и уеднаквяване на дехидратацията. Чрез изсушаването на 

слънце, много части на растението се обезцветяват, защото слънчевите 

лъчи унищожават бързо хлорофила от  зелените части и жълтите пигменти 

от цветовете. 

 Изсушаване на сянка. Методът е най-разпространен в зоните с 

нестабилни климатични и особено в полупланинските и планинските зони. 

За изсушаването на сянка се използват подовете на къщите, училищата, 

всички празни помещения, навеси, плевни, складове и др. Тези 

пространства се дезинфекцират предварително, варосват се, почистват се, 

ремонтират се и др. и особено се създават възможности за непрекъсната 

вентилация. Препоръчва се в едно помещение да се изсушава един продукт, 

за да се избегне взаимното смесване на мириса. 

 Изкуствено изсушаване. Този метод се е наложил вследствие на 

разрастването и концентрирането на билките и ароматните растения като 

култура, на необходимостта  от скъсяване продължителността на 

изсушаване и увеличаване гаранцията за получаване на суровини със 

съответното качество. Известни са сушилни със студен въздух и с топъл 

въздух. Чрез изсушаването, продуктът претърпява серия от изменения. 

Поради загубата на вода, обемът или намалява, и така си променя вида, 

особено на повърхността. Само здравите части си променят малко формата 

(корите, семената, корените), докато листата, плодовете, цветовете и 

въздушните части се набръчкват. Цветът на изсушения растителен продукт 

трябва обаче да остане непроменен. Листата остават зелени, цветовете си 

запазват естествения цвят. Цветът показва дали изсушаването е извършено 

или не правилно. Изсушеният продукт трябва  да се пипа с ръце възможно 

най-малко, защото се троши при най-малкото докосване, като понякога си 

губи напълно стойността. 

 Лиофилизацията се състои в отстраняването на водата чрез 

замразяване (при -20 
o
C), последвано от сублимация на ледените кристали, 

образувани чрез постепенно затопляне (+10, +20 
o
C), при ниско налягане. 

Количеството вода след изсушаване е конструктивна вода и допринася за 

запазването еластичността на растителните продукти. Това е тежък процес, 

използван повече за получаването на някои пчелни продукти (пчелно 

млечице), плазма, хормони. 

 Създаване на условия – изразява се в довеждане на растителните 

продукти до стандартните норми за качество: селектират се от 

повредените части или от останалите примеси, нарязват се на 

исканите размери, пулверизират се (в дробилки, мелници), държат се 
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още малко в помещения с относителна влажност на въздуха от 24 - 

26%, за да си възвърнат еластичността. 

Раздробяването на растителните продукти с оглед на тяхната по-

нататъшна обработка чрез извличане трябва да се извърши малко 

преди да започне операцията, за да се предотвратят нежеланите 

промени на активните вещества, индуцирани от външни фактори. 

 Теоретично, даден растителен продукт, подложен на извличане, 

трябва да бъде възможно най-добре раздробен, дори пулверизиран, за да се 

осигури възможно най-ефективно извличане. 

 На практика, една доста напреднала степен на раздробяване или 

пулверизирана, има отрицателни ефекти поради това, че затруднява 

филтрирането или увеличава извличането и на вещества без интерес, така 

наречените баластни вещества. 

 Затова, степента на раздробяване се избира в зависимост от 

структурата на растителните продукти: корите, корените, семената, които 

имат твърди  тъкани, се раздробяват по-фино отколкото цветовете, листата 

или тревите, които имат меки тъкани. 

 В случай, че за извличането се използват безводни разтворители, 

пулверизирането на растителния продукт трябва да бъде много напреднало, 

защото извлечането не става чрез осмоза и дифузия, а чрез обикновено 

разтваряне. 

 В продължение се изпълнява едно възможно най-фино раздробяване, 

за да се получат прахчета, чиито гранули да отговарят на наложените 

условия на работа. 

 Прахчетата са твърди препарати, съставено от еднакви частици на 

едно или повече активни вещества, свързани или не с помощни вещества; 

използват се като такива или разделени на хомогенни дози. 

Прахчетата могат да се прилагат орално или върху кожата, или върху 

лигавиците (пудри). 

 Подготовка. Растенията, предварително изсушени (ако е 

необходимо), се довеждат до степента на раздробяване, предвидена в 

съответната монография, чрез пуллверизиране и пресяване, после се 

хомогенизират чрез смесване. При разделените прахчета, получената смес 

се разпределя в хомогенни дози. 

 При приготвянето на сложните прахчета, веществата се смесват по 

възходящ ред на масите, с изключение на веществата с голяма гъстота, 

които се прибавят в началото. Когато масата на прахчето надхвърли 20г, 

финалното пресяване е задължително. В общи линии, веществата се 

пулверизират без остатък; един евентуален остатък се пулверизира отново 
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и се включва в сместа. 

 Много активните вещества се приготвят под формата на титрирани 

прахчета (1:10 или 1:100), чрез разреждане със суха лактоза. 

 Прахчетата, които се прилагат върху рани, изгаряния и върху кожата 

на кърмачетата, се приготвят чрез методи, които им осигуряват стерилитет 

(IX.F.1) и позволяват избягването на последващи заразявания с 

микроорганизми. 

  

 Еднородност. Прахчетата трябва да представляват еднороден вид; 

разстлани в тънък слой върху стъклена плочка и да се изследват с лупа 

(4,5x), не трябва да представляват агломерация от частици. 

  

  

 

Степен на финост на прахчетата. Определя се с помощта на стандартни 

сита, номерирани условно в зависимост от размера на вътрешните страни 

на отворите (в милиметри), от броя отвори, съответно на квадратен 

сантиметър и от диаметъра на мрежата (в милиметри), съгласно таблица I: 

 

Номер 

на ситото 

Степен на 

финост 

Вътрешна 

страна на 

отвора (в 

мм) 

Брой отвори 

на кв. см. 

Диаметър 

на мрежата 

(в мм) 

I големи 

фрагменти 

6,3 1292 2,5 

II средни 

фрагменти 

4,0 3,18 1,6 

III малки 

фрагменти 

2,0 11,1 1,0 

IV гъсто прахче 0,8 59,1 0,5 

V средно прахче 315 362 0,2 

VI полуфино 

прахче 

0,25 595 0,16 

VII фино прахче 0,16 1478 0,1 

VIII много фино 

прахче 

0,12 2500 8 
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IX екстра фино 

прахче 

0,08 5910 0,05 

  

 Еднообразието на фиността на прахчетата се определя така: 20 г 

прахчета се поставят в ситото, оборудвано с капак и съд, посочено в 

съответната монография и се разклаща, ако не е предвидено друго, за веме 

от  20 мин. Остатъкът от пресяването с посоченото сито не трябва да бъде 

повече от  5% и не трябва да е по-малко от 60% с поздобро сито, ако не е 

посочено друго. 

  Забележка. За прахчетата, при които големината на частиците е  

по-малка от размера на сито IX, могат да се използват и други методи, 

посочени в съответната монография. 

 опаковане и маркиране – прави се с цел складиране или доставка 

до бенефициента (промишлен цех, лабоатория, аптека); 

 складиране и консервиране – предполага специални стаи, добре 

почистени, проветрени, с контролирана влажност, с непряко 

осветление, без вредни вещества (насекоми, гризачи). За 

консервирането на прахчетата се използват добре затворени съдове. 

 

ГЛАВА III 

 

 

III.1. СИНЯ МЕТЛИЧИНА (Centaurea cyanus) 

 

 

 

 Суровина: Flores Cyani cum receptaculis – цветове, образувани от 
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цилиндрични и овални антодии, дълги 11 - 14 мм и широки 6 - 8 мм, 

събрани по време на цъфтенето с максимална дръжка 1 см. Цветовете на 

диска са лилави на цвят, а крайните - сини. Сладки на вкус, леко трапчиви. 

 Flores Cyani sine receptaculis – образувани от крайните венчета с 

езичета със специфичен син цвят. Без мирис, сладки на вкус, леко 

трапчиви. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката  
 Отстраняват се избледнелите съцветия, преминали в плодене; 

продуктът се изсушава по естествен път на слънце или на тавани, покрити 

с покривна ламарина, на тънък пласт, върху рамки, възможно най-бързо, 

защото бавното изсушаване го обезцветява; по изкуствен начин не се 

надвишават 35°C, защото става потъмняване на цветовете. 

 Рандеман при изсушаване: от 3 – 4 кг цветове на съцветие се 

получава 1 кг и от 4 - 4,5 кг тръбовидни цветове се получава 1 kg. 

  

 Техническите условия за приемане на продукта Flores Cyani sine 

receptaculis, образуван само от големите странични и сини цветове, 

приемат  (FR): 

◦ примеси максимум 5% избледнели цветове, максимум 1% 

остатъци от прицветник или от цветнот легло и максимум 5% 

тръбовидни централни цветове; 

◦ минерални и органични чужди тела - максимум 0,5% за всички; 

◦ загуби при изсушаване - максимум 12%. 

  

 Оползотворяване: цветове от синя метличина. 

 Технологичен поток 

 
Схема 1. Оползотворяване Cyani flores 
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III.2. АРТИШОК  (Cynara scolymus) 

 

 

 

 Суровина: листа от артишок (folium) – голуми листа 1 - 2 пересто 

разполовени, почти без мъх по горната повърхнина, мъхести по долната 

повърхнина, с неправилно закръглени или заострени листа, и или без 

бодли. Зелена или зеленикаво-бяла на цвят горна повърхнина и сиво-бяла 

долна повърхнина. Без специфичен мирис, много горчиви на вкус. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

Листата се събират до момента на цъфтенето през II година и 

евентуално през III година от парцелите, оставени за производство на 

семена. 

 Изсушаването на листата става на сянка, по тавани или добре 

проветрени помещения, върху рамки или рогозки, хартия, на тънък пласт 

от един ред листа. За ускояване на изсушаването, опашчицата на листа се 

разделя на дължина. Изсушаването на сянка има много добри резултати и 

върху кора, като при тютюневите листа. Листата са изсъхнали когато 

опашчицата се откъсне шумно. 

 Продължителността на сушене е приблизително 3 седмици, в 

зависимост от сезона. Сушенето може да се извърши на слънце, като 

продължителността  се скъсява до 7 - 10 дни, а съдържанието на активни 

вещества е по-ниско, както и при изкуственото изсушаване, в сушилни при 

температура от 40-45°C. 

 Рандамент при изсушаване: от  6 – 8 кг пресни листа от артишок се 

получава 1 кг изсушен продукт. 
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Техническите условия за приемане допускат (FR): 

◦ максимум 5% примеси (потъмнени или петнисти листа); 

◦ чужди органични тела - максимум 0,5% ; 

◦ минерали - максимум 1%; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 13%. 

  

 Оползотворяване: листа 

 Технологичен поток 

 

 

  
Схема 2. Оползотворяване Cynara folium 
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III.3. БЯЛ ТРЪН (Silybum marianum / Carduus marianus ) 

   

 

 

 Суровина: плодовете (fructus Cardui Mariae) – акени, дълги 6-7(8) 

мм, гладки, жълто-кафяви до черно-кафяви на цвят, понякога кафеви с по-

тъмни петна. Без специфичен мирис или вкус. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

След прибиране, антодиите се  разпростират за пълно изсушаване за време 

от 5 - 10 дни. Вършитбата може да се извърши постоянно с комбайн C-12, 

адаптиран като за вършитба на артишок или  пресечка, предназначен за 

размножаване. След вършитба, в 2 последователни дни, семената 

(плодовете) минават през веялки или селектор SU-4 с максимално отваряне 

на въздушните течения. 

  

 Обработка на суровината – прибраните плодове се изсушават, 

опаковат и консервират. Изсушаването става веднага след прибиане на 

реколтата със селектор или веялка, възможност, при която се отстраняват 

растителните остатъци. Изсушаването на плодовете става на слънце, на 

тънък пласт. Се обработва с гребло по  2 - 3 пъти на ден, за 2 дни, докато 

влагата спадне до 12 %, в сухи складове. 

  

 Техническите условия за приемане допускат (FR): 

◦ максимум 1% примеси (остатъци от опашки и други части на 

растението); 

◦ чужди органични тела - максимум 1,5%; 

◦ минерали - максимум 0,5%; 
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◦ загуба при изсушаване - максимум 12%. 

  

 Оползотворяване: плодове 

 Технологичен поток 

 

 

 
Схема 3. Оползотворяване fructus Cardui Mariae 

 

 III.4. Босилек (Ocimum basilicum) 

 

 

 

Суровина: Herba Basilici – образуван от млади стъбла и разклонения, 

покрити със зелени на цвят листа, завършващи със или без съцветия; 

цветовете имат бяло или белезникаво-розово венче с къса тръба, двуустено. 

Мирише приятно, специфично, със специфичен ароматен вкус. От 

босилека се прибират въздушните части на растението до 3 пъти на година. 
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Прибирането става с нож или сърп, в началото на цъфтежа, като растението 

се отрязва на 8 - 12 см от земята. 

 За получаването на семена се избират добре развитите растения, 

здрави и с много съцветия. Оставят се докато 50% от съцветията достигнат 

зрялост, прибират се като билката, изсушават се напълно на слънце, върху 

брезенти, рогозки, за да се избегне загубата на семена чрез разклащане. 

Вършеят се, изсушават се, за да отговарят на исканите условия за качество. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Сушене: Събраните растения се сушат естествено на тънък слой, в 

проветливи места и само на сянка. При изкуствено сушене, температурата 

не трябва да надвишава 35°C. По време на сушенето продуктът не се 

обръща.  

 Рандамент при изсушаване: от около 6 кг се получава 1 кг изсушен 

продукт. 

Техническите условия за приемане допускат: 

 I. за продукт, образуван от разцъфнали стъбла и разклонения: 

◦ - максимум примеси - 5% - потъмнели листа, с плодене, 

разклонения без листа; 

◦ - чужди органични и минерални тела, максимум 0,5% за всяко; 

◦ - максимум влажност 13%. 

 II. за продукт в прясно състояние, предназначен за масло, 

техническите условия за приемане са идентични с тези при ментата. 

  

 Оползотворяване: млади разклонения със съцветие 
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Технологичен поток 

 

  
Схема 4. Оползотворяване Herba Basilici 

III.5. ЦИКОРИЯ (Cichorium intybus)  

 

 
 

 Суровина: въздушната част на цикорията (herba) – образувана от 

въздушните части на растението, събрано по време на цъфтене. Базалните 

листа са дълги между 15 - 20 см, щироки 1 - 5 см, овални, леко 

криволичещи по краищата и мъхести по долната повърхнина (особено по 

средната жилка); стволовите листа са по-малки, продълговати до 

копиевидни. Антодиите са разположени на чифтове (подредени по 2 

прилепнали) или претъпкани, със сини езичести цветове, скачени или с 
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къси опашчици. Цветът е специфично зелен. Без специфичен мирис, с 

горчив вкус; корен от цикория (radix) – образуван от корени или фрагменти 

от леко вълнообразни корени, с леки надлъжни набраздявания, с тънка 

кора, с непавилен централен цилиндър (видим с лупа), разграничен от 

кората. Кафяво-сива външност, жълто-бяла вътрешност. Без специфичен 

мирис, с леплив и горчив вкус. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

Въздушната част се почиства от дървесните стъбла, както и от 

потъмнелите или пожълтели листа. Изсущаването става на сянка, по тавани 

или проветливи навеси, без да се обръщат растенията през последната част, 

защото листата на стъблата падат лесно. Корените се почистват от пръста, 

измиват се под течаща вода, отстраняват се чепатите, сухите, после се 

оставят да съхнат на слънце (при неблагоприятно време – в помещения, за 

предпочитане затоплени). За по-бързо сущене могат да се разделят по 

дължина. Изкуственото сушене за двата продукта става при 40-50°C. 

 Рандамент при изсушаване: от 5 – 7 кг въздушна част излиза 1 кг 

продукт и от 4 – 5 кг корени излиза 1 кг. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

I. за въздушната част: 

◦ максимум примеси 3% избледнели и потъмнели растения (отнася 

се до изцяло избледнели растения, защото обикновено цветовете 

губят цвета си при изсушаване) и максимум 2% растения с 

дървесни стъбла; 

◦ чужди органични тела - максимум 2%; 

◦ минерали - максимум 1%; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 13%. 

 II. за корените: 

◦ максимум 3% примеси (сухи или потъмнели отвътре корени); 

◦ чужди органични тела - максимум 0,5%; 

◦ минерали - максимум 1,5%; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 13%. 

  

 

 Оползотворяване: цветове, корени 
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Технологичен поток 

 

 

Схема 5. Оползотворяване flores Cichory 

 

 

 

III.6.  МАЩЕРКА (Thymus vulgaris) 
 

 
 

Суровина: свръхземната част (herba): образувана от надървесните 

въздушни части на растението, прибрано преди цъфтенето.  

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

Преди да се сложе да съхне, от продуктът се отстраняват дебелите 

стъбла и други примеси. Сушенето става на сянка, по чисти тавани, добре 
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проветрени или в други помещения със силно въздушно течение, върху 

рамки, брезенти или хартия. При изкуственото сущене да не се надвишават 

35°C, за да не се загуби от летливото масло.  

 Рандамент при изсушаване: от 4 – 5 кг въздушни части излиза 1 кг 

продукт. 

 Техническите условия за приемане допускат: 

 I. за сух продукт, образуван от стъбла и разклонения с листа, прибран 

преди цъфтене: 

максимум 2% примеси, дървесни стъбла и потъмнели листа, и -  

 

◦ максимум 1%, стъбла, без листа; 

◦ чужди органични и минерални тела - максимум 1% (за всяко); 

◦ влага - максимум 13%. 

 II. за продукт в прясно състояние, предназначен за извличане на 

масло: 

◦ примеси максимум 10% потъмнели листа и максимум 1% други 

примеси; 

◦ чужди органични тела - максимум 1%; 

◦ минерали - максимум 2%; 

◦ нормална влажност на продукта в прясно състояние. 

 Оползотворяване: цветове, листа 

 Технологичен поток 

 

 
Схема 6a. Оползотворяване Thymus herba 
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Схема 6b. Оползотворяване Thymus flores 

 

III.7. ГРАДИНСКА ЧУБРИЦА (Satureja hortensis) 
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 Суровина: Herba Saturejae – образувана от млади разклонения със 

срещулежащи листа, къса опашчица или скачени, линейно-копиевидни, без 

мъх, дълги между 1 - 3 см, широки 2 - 5 мм, целият ръб е зелен на цвят, с 

малки бяло-розови цветове. Мирисът е приятно ароматен, по-силно 

осезаем при триене, изразено ароматен вкус. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката  
 

Изсушаване: преди да се сложи да се суши, от продукта се отстраняват 

дебелите стъбла и други примеси. Сушенето става на сянка, по чисти 

тавани, добре проветрени или други помещения със силно въздушно 

течение, върху рамки или брезенти. При изкуственото сушене не трябва да 

се надвишават  35°C, за да не се изгуби от летливото масло. 

 Рандамент при изсушаване: от 4 – 5 кг се получава 1 кг сух продукт. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

 I. за усровина, образувана от млади разклонения, без дървесинната 

част от основата: 

◦ примеси максимум 2% дървесни стъбла, с потъмнели листа и 

максимум 1% окапали листа; 

◦ чужди органични и минерални тела - максимум 0,5% за всяко; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 13%. 

 II. за продукт в прясно състояние, предназначен за извличане на 

масло: 

◦ примеси максимум 10% потъмнели листа и максимум 1% други 

примеси; 

◦ чужди минерални тела - максимум 1% и органични максимум 2%; 

◦ нормална влажност на продукта в прясно състояние. 

  

 Оползотворяване: млади разклонения и съцветие 
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Технологичен поток 

 

 

 

 
Схема 7. Оползотворяване Herba Saturejae 

 

  

  III.8. КОРИАНДЪР (coriandrum sativum) 

  

 

 

Суровина: fructus Coriandri – плод без мъх, кълбовиден или сферичен, с 

диаметър 4 - 5 мм, с цял плодоносач и два акена, вдлъбнати в свързващата 

част и изпъкнали във външната част, повечето пъти съединени. Всеке акен 

е снабден с 10 слабо изпъкнали, змиевидно извити главни ребра и 12 ясно 

изпъкнали, прави вторични ребра. Плодовете са жълти или светлокафяви 

на цвят. Мирисът и вкусът на сухите плодове е ароматен, специфичен, 
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приятен. При зелените - неприятен. С медицинска цел се използват 

стъблата с листа (Coriandri aetheroleum) и плодовете (Coriandri fructus), от 

които се извличат летливи масла, съдържащи ациклични монотерпени. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Регулирането на комбайна става чрез повторни опити, за да се избегне 

триенето и скъсването на плодовете.  

 Когато се вършее с вършачка или с комбайн, металните релси се 

заменят с дървени, барабанът се отваря, въртенето се намалява до 700 - 750 

обиколки на минута, барабанът се отваря максимално, валяк с дървени 

релси, контра-валяк, обвит в ламарина, голям дърмон, покрит 1/3 с 

ламарина, почистване на сито I от плява: 16 мм, почистване на сито I от 

зърна: 7 - 8 мм, почистване на сито I от плевели, почистване на сито II I 1-

12 мм, почистване на сито II сито II 7-10 мм, почистване на сито II сито III. 

 Плодовете, предназначени за консумация се сушат на селектор. За 

осъществяването на качествен продукт, се изпълзват следните сита: малко 

сито с кръгли отвори  от 3 - 3,5 мм, с правоъгълни отвори от 2,5 - 3 мм; 

големи сита с кръгли отвори от 2-2,5 мм, с правоъгълни отвори, също от 2 - 

2,5 мм, както и платняните сита, с номер на мрежата - 10 - 14 - 16. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

 I. за продукт, образуван от цели плодове: 

-  примеси максимум 9%  половини от плодове (пукнатина) и 

максимум 3% почернели плодове; 

- чужди органични тела - максимум 2%; 

- минерали - максимум 1%; 

- загуба при изсушаване - максимум 12%. 

 Пукнатината (половините от плодовете) са резултат от селекция, 

образуват отделен продукт, с промищлено приложение. 

  

 Оползотворяване: листа, плодове 
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Технологичен поток 

 
 

Схема 8a. Оползотворяване folium coriandrum 

 

 
Схема 8b. Оползотворяване fructus coriandrum 
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 III.9 ТАГЕТЕС/КАМШИК (Tagetes patula, Tagetes erecta)  

  

 
 

 Суровина: Оптималният момент за събиране се състои в отваряне на 

над 70% от цветовете с езиче. Прибират се, при хубаво време, когато се 

вдигне росата, сутринта, защото по-късно растенията губят твърдостта си и 

събирането ще бъде затруднено. След ръчното събиране, материалът се 

поставя в кошове и се транспортира до местата за сушене, където се 

отстраняват цветното легло, примесите и чуждите тела. 

 Сушенето става обикновено естествено, на сянка, в чисти 

помещения, проветливи, като растителният материал е разположен на 

тънки слоеве. Може да се изсуши и на слънце, понеже химичният състав не 

се засяга или може да се изсуши изкуствено при максимална температуа от 

30-35
o
C, за време от 4-6 часа. 

 Рандамент при изсушаване: от 5 кг се получава 1 кг продукт. След 

сушене, продуктът се опакова в хартиени чували и се консервира в добри 

условия до доставката.  

 

Техническите условия за приемане допускат:  

 максимум 3% потъмнели и избледнели цветове, максимум 3% 

остатъци от растението, прицветници и цветно легло; 

 чужди органични тела не се допускат; 

 минералите трябва да са максимум 0,25%; 

 загуба при изсушаване - максимум 12%; 

 съдържание на хеленини - минимум 0,7%.  

  

 Оползотворяване: цветове 

  

Технологичен поток 
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Схема 8. Оползотворяване Tagetes flores 

 

III.10 РЕЗЕНЕ (Foeniculum vulgare) 

  

 
 

 Суровина: плодове от резене (fructus): понеже плодовете от резене 

се  разклащат леко и трябва да имат зеленикав цвят с кафеви оттенъци, за 

да отговарят на нуждите на потребление, те се събират на две фази. От II 

година и до V година се получават големи реколти и постоянни от 1 300 - 1 

800 кг/ха.   

 

Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Преди доставка, плодовете от резене трябва да се изсушат, за да се 

отстранят от тях чуждите тела. При сушене със селектор се използват сита 

със следните размери: малко сито с кръгли отвори от 3 - 3,5 мм, с 

правоъгълни отвори от 3,5 - 4 мм; голямо сито с кръгли отвори от 2 - 2,5 
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мм, с правоъгълни отвори от 2,5 - 5 мм, както и платняни сита с номера на 

мрежата - 14 -16 -18. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

◦ максимум 1% примеси, остатъци от опашки и други части на 

растението и максимум 0,5% смачкани, почернели и сухи плодове; 

◦ чужди органични тела - максимум 1,5%; 

◦ минерали - максимум 0,5%; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 12%. 

  

 Оползотворяване: плодове   

  

 

 

 

Технологичен поток 

 

 
Схема 9. Оползотворяване fructus Foeniculum 
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III.11. НЕВЕН (Calendula officinalis L.) 

  

 

  

Суровина: цветове (flores Calendulae cum receptaculis) – образувани от 

изсушени антодии, жълто-оранжеви на цвят, заобиколени от зелени 

прицветници, без опашки; слабо ароматен мирис, горчиво-солен вкус; 

цветове (flores Calendulae sine receptaculis) – образувани от изсушените 

цветове с езичета, жълто-оанжеви. Имат слабо ароматен мирис, горчиво-

солен вкус. 

  

 

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

- Цветовете не се държат на купчини, защото се нагяват и загубват 

цвета си. Докато се събират, се превозват до мястото на сушене. 

Цветовете се сушат на тънки слоеве, почистени, върху рамки, 

сита, хартия, поставени в сухо място, на сянка. 

 Продължителността на сушене зависи от сезона. Важно е 

цветовете с цветно легло или тези с езичета да са събрани в 

кошове, направени от пръчки и да се транспортиат без закъснение 

до мястото на сушене. Цветовете с езиче могат да се изсушат 

лесно и на слънце, защото те не се обезцветяват за  4 - 5 часа, 

колкото трае сушенето. Цветовете с цветно легло си губят 

оранжевия цвят, побеляват по време на сушенето на слънце, 

защото имат нужда от 1 - 2 дни докато изсъхнат напълно. Трябва 

да се запомни факта, че сушенето на слънце не вреди на 

качеството, ако се процедира внимателно. По време на сущенето, 

цветовете се обръщат ежедневно по 1 - 2 пъти, с цел улесняване 
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изпаряването на водата.  

 След изсушаване, се опаковат веднага в специални ракли, за да 

се избегне обезцветяването им, което се случва при контакт със 

светлината. При цветовете с увехнали антодии, цветовете с езиче 

се отделят по-лесно, значи може да се реализира по-голямо 

количество на цветове с езиче, за по-кратко време. 

 Рандамент при изсушаване за Flores Calendulae cum 

receptaculis: от  6 - 8,5 кг цветове излиза 1 кг продукт, а при Flores 

Calendulae sine receptaculis около 1 кг от 8 кг продукт. 

  

 Технически условия за приемане: 

 I. продуктът Flores Calendulae cum receptaculis е образуван от 

съцветия без опашка; не се допускат съцветия, изтърсени от цветове с 

езичета и чужди органични тела; 

- максимум 3% примеси в потъмнели цветове и 10% цветове с 

опашчица до 3 см; 

- чужди минерали тела - максимум 0,1%; 

 

- загуба при изсушаване- максимум 13%. 

 II. продуктът Flores Calendulae sine receptaculis е образуван от 

цветове с езичета: 

- максимум 2% примеси (потъмнели или избелели цветове), 

максимум 10% (тръбовидни цветове) и максимум 1% остътъци от 

прицветници; 

- без чужди тела и органични; 

- загуба при изсушаване - максимум 11%.  

 

Оползотворяване: цветове 
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Технологичен поток 

 
Схема 10. Оползотворяване flores Calendulae 

 

  

 III.12. ИСОП (Hyssopi herba) 

  

 

 

 Суровина: Hyssopi Herba – Исоп билка 
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Подготовка на продукта с оглед на обработката 
 Изсушаването става в сенчести и добре проветливи места (складове 

или тавани), или изкуствено, при температура 35oC. Получава се годишна 

реколта между 3500-6000 кг пресни растения или 900-1500 кг изсушена 

билка. 

  

 Оползотворяване: билка  

 Технологичен поток 

 

 

Схема 11. Оползотворяване Hyssopi Herba 

  

III.13. ЛАВАНДУЛА (Lavandula angustifolia) 

 

 

Суровина: изсушени цветове (Flores Lavandulae), отделили ли се от 

опашчицата на съцветието, синьо-виолетови на цвят. Цветовете имат 
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овални прицветници, кафяви, мембранни, цилиндрична чашка, мъхеста и 

жлезиста, с едноклетъчни жлезисти  косъмчета или 8 - 12 клетъчни, имат 

дължина 4 - 6 мм и диаметър 3 - 4 мм; сиво-лилави на цвят, с 10 -15 

успоредни жилки, с 5 малки зъбчета, между които двете са по-развити. 

Венчето е билабиално, с дължина 5-8 мм, синьо-лилаво на цвят, космато и 

жлезисто, с почти права тръбичка. Венчето е двуустна фуника — с два 

дълги дяла на горната устна и с 3 къси дяла на долната. Оцветено е в бяло, 

бледорозово, виолетово или синьо. Мирисът е приятен, ароматен, а вкусът 

– леко горчив. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

-  Съцветията се сушат по естествен път и добре проветрени 

помещения, сухи, далеч от слънцето, или по изкуствен начин, при 

максимална температура 35°C. Когато се сушат по естестевн 

начин, съцветията се разполагат на тънки слоеве, върху рамки, 

рогозки и др. По време на сушенето се обръщат внимателно от 

време на време, за да се избегне потъмняването и неравномерното 

изсушаване. Изсушените съцветия се обработват на струг, 

цветовете се опаковат в ракли, в които се съхраняват на чисти 

места, сухи и проветрени.  

 Рандамент при изсушаване: от  5 – 7 кг цветове, се получава 1 кг сух 

продукт. 

 Когато съцветията се използват за извличане на масло, веднага след 

прибирането се транспортират в кошове или ракли до мястото на 

обработване, за да се избегне затоплянето им, което би довело до големи 

загуби на масло. За извличане на масло не се позволява събирането на 

големи количества съцветия, които да надвишат капацитета на извличане за 

24 часа. Съцветията на лавандулата се използват почти изцяло за 

получаване на летливи масла. Получаването на летливо масло от лавандула 

може да се осъществи чрез дестилиране на съцветията по 3 различни 

начина: 

 - дестилиране във вода – чрез този метод суровината се поставя в 

казан и се покрива с вода. Загряването на водата може да стане директно на 

огън или индиректно; 

 - дестилиране във вода и с пари – в казана, под суровината се слага 

вода. Парите минават първо през водата и после през суровината, от която 

вземат летливото масло; 

 - дестилиране с пари – суровината се слага в сух казан, без вода. 

Парите се произвеждат извън казана в специални инсталации и се въвеждат 
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директно под суровината. 

  

 Технически условия за приемане: 

- не се допускат чужди органични тела; 

- допускат се примеси - максимум 5% (остатъци от цветоносни 

стъбла, потъмнени цветове, плододаващи); 

- допускат се чужди минерални тела - максимум 0,5%; 

- загуба при изсушаване- максимум 11%. 

 II. за продукт в прясно състояние, предназначен за производството на 

етерично масло, се допускат: 

- съцветия с опашчица без цветове, дълги - максимум 5 см; 

- максимум 5% примеси (стъбла над 5 см, но не по-дълги от 10 см); 

- чужди органични тела - максимум 0,25%; 

- минерали - максимум 0,5%; 

Оползотворяване: цветове  

 

 Технологичен поток  

 
Схема 12. Оползотворяване flores Lavandulae 
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III.14. КОПЪР (Anethum graveolens) 

 

 
 

 Суровина: едногодишно тревисто растение, без мъх, със специфичен 

мирис; стъблото достига до 130 см дължина; срещуположни листа, 3 - 4 

пересто-насечени, с линейно-филиформни сегменти; малки цветове, 

хермафродити, актиноморфни, с жълти венечни листенца, групирани в 

сложен сенник; цъфти през юли-август; плод – перикарп, тип двузърнест с 

удължени  перикарпи, с ясни основни ребра, белезникави. 

  

 Събирани органи: 

 Събиране в различни фази на вегетацията, в зависимост от 

изискванията: 

 - при пълен разцвет, зелена маса; 

 - узряване на плодовете (млечно-восъчна зрялост), зелена маса; 

 - зрели плодове. 

Оползотворяване 

 -плодове; 

 -листа. 
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Технологичен поток 

 

 
Схема 13. Оползотворяване folium anethum 

 

III.15. МЕНТА (Mentha piperita ) 

 

 

 

 Суровина: листа с опашчици (folium Menthae piperitae) – опашчица, 

дълга до 1 см и мъхеста от долната страна. Имат продълговато-копиевидно 

листо, островърхо, дълго между 3 - 8 см и широко 1,5 - 3 см, неравномерно 

назъбено по краищата, тъмнозелени от горната страна, по-светли от 

долната част, понякога с червеникави нюанси. И от двете страни, листата 
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имат малки косъмчета, с много жлези. Мирисът е лек, пронизващ, 

специфичен, а вкусът – ароматен, силен, оставащ в устата усещането за 

приятна прохлада. 

Подготовка на продукта с оглед на обработката  

 Изсушаването на листата от мента се извършва върху бяла хартия, 

рогозки,  платняно зебло за чували или рамки, разстлани на тънък слой (не 

ред от листа), в помещения, тавани, навеси или на слънце. За време от 5 - 6 

часа, между 10 – 17 часа, листата от мента се изсушават почти напълно на 

слънце. В помещенията, сушенето трае 5 - 6 дни, при условие че има 

осигурявена добра вентилация. По време на сушенето на сянка, слоят листа 

се обръща по 2 - 3 пъти през първия ден и по веднъж през следващите три 

дни. Цялото количество изсушени на слънцето листа сe складира вечерта 

на тънък слой от около 5 см в помещения, върху рамки, рогозки, брезенти, 

бяла хартия, платняно зебло за чували, където сушенето продължава още 

един-два дни. 

 Така изсушени, листата от мента запазват специфичния си зелен цвят 

и съдържанието на активни вещества. Сушенето на слънце е много 

ефективно, като облекчава производителя от използването на голям брой 

работна ръка, от рамки за сушене и от големи пространства, които са 

необходими за сушенето Продуктът е добре изсушен, когато листата 

загубят еластичността си и когато ги хванете с два пръста, основната жилка 

се счупва шумно. Билката, събрана в прясно състояние се транспортира  и 

се разпилява в тънък слой от 5 - 8 см, директно на слънце, върху рогозки, 

брезенти, рамки и др. Сушенето трае 1 - 2 дни (след 19 часа рамките с 

билки се събират и се прибират, като на втория ден, след като се вдигне 

росата, се излагат отново на слънце), време, за което се изсушават до 70 - 

75%. По-нататък сушенето става по тавани, в слой от 10 - 15 см, където 

продуктът се оставя още 3 - 4 дни. По време на сушенето, директно на 

слънце, слоят билка се обръща по 2 - 3 пъти на ден, за да се изсуши 

равномерно. По таваните или други помещения, това не се прави, за да не 

се разтресат листата. 

 Освен смесеното сушене, което ускорявазавършването на 

операцията, производителите могат за сушат билката мента по тавани, на 

тънък слой - около 5 см. Сушенето по тавани може да продължи 8 -12 дни, 

време, през което продуктът ежедневно, през първите 5 дни, се обръща 

веднъж. Може да трае и по-дълго, ако времето е студено или облачно. По 

принцип, след 15 септември, продължителността на сушене се удължава с 

50 - 100%, време, през което трябва да се отдели  специална техническа 

помощ, за да се избегне почерняването на продукта. 
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 Както листата от мента, така и билката може да се суши изкуствено, 

при температура от 35°C. 

 Листата от мента се опаковат в специални ракли. Herba Menthae се 

опакова  в дюшеци за доставка. По време на опаковане на листата се 

извършва изсушаването им, като се отстраняват части от билката, от 

изразено почернелите листа, на петнистите и на други чужди тела. 

 

От суровината (Herba Menthae) се отстраняват полските плевели, сламата и 

др. 

 Рандамент при изсушаване, както за листата, така и за въздушните 

части на билката: от  4 – 6 кг излиза 1 кг сух продукт.  

 Техническите условия за приемане предвиждат следното: 

 за листа (Folia Menthae) – в зависимост от размера им и 

съдържанието на примеси и чежди тела, могат да се получат 3 

качества, както следва: 

 

особеност/качество 
ВИСОКО 

КАЧЕСТВО 

КАЧЕСТВ

О I 

КАЧЕСТВО 

II 

-минимална дължина 5 4 sub 4 

-примеси, максимум 1,5 2,5 5 

-потъмнели листа, избледнели, 

максимум % 
1,5 5 10 

-чужди органични тела 

%максимум 
1 2 4 

-чежди минерални тела, 

%максимум 
0,5 1 2 

-загуба при изсушаване % 

максимум 
14 14 14 

 за прясната въздушна част (Herba Menthae recens), събрана 

за масло, продуктът да не съдържа клончета (стъбла, по-

дълги от 10 см, преди последното разклонение), а чуждите 

тела се приспадат количествено и стойностно от общото 

количество (частта от растението, нападната от ръжда не се 

смята за чуждо тяло); 

 за сухата въздушна част (Herba Menthae) не се допускат 

разклонения и стъбла без листа, при примесите да не се 
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надвишава максимум 5% потъмнелил листа и максимум 3% 

стъбла, по-дебели от 2 см, чужди органични тела - максимум 

2% и минерали - максимум 1%, загуба при изсушаване - 

максимум 13%.  

 

 Оползотворяване: листо от мента 

  

Технологичен поток 

 
Схема 14. Оползотворяване folium Menthae piperitae 
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 III.16. БЯЛ СИНАП ( Sinapis alba) 

 

 

 

 Суровина: семена от бял синап (semen). 

 Техническите условия за приемане допускат: 

 максимум 3% примеси (други части от билката, смачкани семена); 

 чужди органични и минерални тела - максимум 1% за всяко; 

 загуба при изсушаване - максимум 12%. 

 

Оползотворяване: семена  

  

 Технологичен поток 

 
Схема 15. Оползотворяване semen Sinapis alba 
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 III.17. ЛАЙКА (Matricaria camomilia) 

 

 

 

 Суровина: Flores Chamomillae – сложни цветове, разположени в 

хетерогамни антодии, широки 15 - 20 мм, рядко по-широки, с полукълбеста 

чашка; цветното легло е полусферично или конусовидно, високо почти 6 

мм и широко около 2 мм – голо във вътрешността. Всеки антодий има 

обвивка от листа, образувана от 3 реда зелени прицветника, копиевидни, 

люспести, подредени подобно на керемиди. Крайните цветове (12 - 18 

върху всеки антодий) са женски, имат бели езичета, дълги по 4 - 6 мм, с 3 - 

4 зъбци, покрити от 3 - 4 жилки; многобройните централни цветове са 

жълти, хермафродити, тръбовидни, дълги приблизително 3 мм и с венче с 5 

деления, с 5 жилки и съвкупност от тичинки. И двата вида цветове имат 

многобройни жлезисти косъмчета, сложноцветни, а в тъканта на цветното 

легло се намират множество секретни жлези. Имат специфичен мирис, 

силен, приятен, а вкусът е горчиво-ароматен. По искане се събират и 

въздушните части на билката по време на цъфтенето на Herba Chamomillae, 

използвана специално за извличането на летливо масло. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 След прибиране се извършва предаване в най-кратко време в 

специализиран център, дори в деня на събирането; ако предаването в 

същия ден не е възможно, продуктът се запазва в тънък слой, за да не се 

затопли. 

 В центъра, където става приемането, лайката трябва да се отвее и 

пресее през механично или ръчно решето, което има 2 сита, направени от 

ламарина, дебела de 1-1,5 мм: горното с отвори от 11 мм, а долното - 7 мм. 

С тези операции се следва отстраняването на тревите, примесите, 

остатъците от пръст, отделяне на лайката по лотове, както и охлаждането 
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на продукта. По горното сито остават цветовете с дълга опашка, плевелите, 

остатъците от пръст и други чужди тела. През долното сито минават 

неразвитите цветни главички, пъпките и пухчетата (тръбните цветове, 

които са се отделили от цветната главичка), т.е. съответният продукт е 

останалият по долното сито. Пухчетата се изсушават отделно. 

 Запазването на продукта до изсушаването става в добре проветрени  

помещения, сенчести, разстлани на слой с под 10 см дебелина върху 

цимента или трамбована пръст, навлажнена с пръскачка. 

 Изсушаването на цветовете от лайка може да стане по естествен път 

или по изкуствен път, като последният се препоръчва при големите 

количества. По естествен път, цветните главички на лайката, селектирани 

от примеси, се изсушават на тънък слой върху хартия, рамки, чували, 

брезенти, на сянка, в помещения или добре почистени и проветрени тавани 

и навеси.  

 При топло време, сушенето трае 4 - 5 дни. Когато е студено и 

облачно, продължителността на сушене достига до 7 - 8 дни. Не се 

препоръчва сушенето на лайка на слънце, понеже се намалява 

чувствително съдържанието на етерично масло и на азулен. 

 При изкуственото сушене, лайката се суши с много добри резултати, 

в механични сушилни с лента тип B.B.M. и тип Tunel, при температура от 

30 - 33°C. Надвишаването на тази температура не се позволява, понеже 

води до понижаване количеството на етерично масло и азулен, основни 

активни вещества, изисквани от Румънската и от Международната 

фармакопея. Продължителността на сушенето по изкуствен начин може да 

бъде 5-6 часа за  едно зареждане. 

 Лайката, извадена от сушилника, не се опакова веднага, а остава на 

малки купчини за време от 1-3 дни,  за да си възвърне нормалната 

влажност на консервиране, запазване. 

 Рандамент при изсушаване: от 5 - 5,3 кг пресни цветове се получава 1 

кг продукт. 

 

 Ако се събира цялата въздушна част (Herba), тя се суши при същите 

условия, както и цветовете. Рандамент при изсушаване: от 3 – 4 кг се 

получава 1 кг. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

 I. за цветовете в прясно състояние: 

◦ опашчицата на съцветието - максимум 1 см; 

◦ примеси: стъбла и листа - максимум 5%, опашка над 1 см - 
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максимум 5%; 

◦ чужди органични тела - максимум 2% и минерали - 0,5%; 

нормална влажност на прибрания пресен продукт. 

 II. за цъфналите въздушни части се предвиждат: 

◦  максимум 1% остатъци от корени; 

◦ чужди органични тела - максимум 1%; 

◦  минерали - максимум 0,5%; 

◦ влажност - максимум 13%. 

  

 Оползотворяване: цветове 

  

 Технологичен поток 

 
Схема 16. Оползотворяване flores Chamomillae 
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 III.18. ТЕСНОЛИСТ ЖИВОВЛЯК (Plantago lanceolata) 

  

 

 

 Суровина: листа (folium Plantaginis lanceolatae) – имат 

продълговато-копиевидна форма, заострени на върха, с тънка и дълга 

опашчица, с успоредни жилки, по-видими по долната част, дълги около 20 

см и широки до 4 см, с цял ръб или зъбовидно премахнат, мъхести до без 

опашчици, с опашчица, обикновено, вълнено-мъхеста. Със специфичен 

зелен цвят, с кафеникави петна, резултат от изсушаването в пропорция до 

максимум 10%. Без специфичен мирис, с кисело-горчив вкус. 

 Допуска се и смест от листа от трите вида (Folium Plantaginis 

species), която има специфични елементи, описани в характеристиките на 

билката за всеки вид по отделно. 

 

Подготовка на продукта с оглед на обработката- от продукта се 

отстраняват стъблата, пожълтелите листа и тези, нападнати от насекоми. 

Изсушаването се извършва възможно най-бързо, за да се избегне 

потъмняването, на сянка, във възможно най-проветливи места, като листата 

се разстилат на тънък слой върху рамки, върху хартии, поставени по 

тавани. Изкуственото сушене става при 40 - 50°C. 

 Рандамент при изсушаване: от  6 – 9 кг листа се получава 1 кг 

продукт. 

  

 Технически условия за приемане: 

 I. за Folium Plantaginis lanceolatae се допускат: 

 примеси - листа, изцяло потъмнели - максимум 4% (останалите 

могат да имат кафеви петна, в резултат на сушенето - максимум 

10%) и остатъци от флорално стъбло - максимум 4%; 
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 чужди органични тела - максимум 0,5%; 

 минерали - максимум 1%; 

 загуба при сушене - максимум 13%. 

 II. за folium Plantaginis species, които са съставени от листа от който и 

да е от 3-те описани вида, се допускат: 

 примеси - листа, изцяло потъмнели - максимум 10% и остатъци от 

флорално стъбло - максимум 1%; 

 чужди органични и минерални тела - максимум 1% за всички; 

 загуба при изсушаване - максимум 13%. 

 Присъствието на листата от Вълнест напръстник (Digitalis lanata) в 

продукта, дори и в ниско количество, води до отхвърляне на целия лот, 

имайки предвид токсичността на пръста. 

  

 Оползотворяване: листа, семена 

  

 Технологичен поток 
 

 
Схема 17. Оползотворяване folium Plantaginis lanceolatae 

 

      III.19. МАТОЧИНА (Melissa officinalis L.) 
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 Суровина: листа (Folium Melissae), събрани по време на цъфтежа. Те 

са с опашчица, яйцевидни, с тъп връх, леко сърцевидни в основата, 

назъбени по краищата, дълги между 5 - 8 см, широки 4 - 5 см, с изпъкнало 

мрежесто разположение на жилките по долната повърхност, по-тъмно 

зелени по горната повърхност, покрити с бели и къси косъмчета и по-

светло зелени по долната повърхност. Имат ароматен мирис и вкус, на 

лимон. 

 При искане или за получаване на летливо масло, може да се използва 

като суровина и въздушната част, събрана в началото на цъфтежа: Herba 

Melissae. 

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Понеже листата почерняват леко, ако не се сложат да се сушат, тази 

операция трябва да се извърши възможно най-бързо, върху рамки в тънки 

слоеве, като те се поставят в добре проветрени тавани, навеси, затоплени 

стаи. При изкуственото сушене не се надвишава температурата от 30°C, 

защото се губи голям процент етерично масло. 

 Въздушната част може да се изсуши сумарно, за да се обработи в 

прясно състояние за летливо масло или може да се изсуши. Изсушаването 

става при същите условия, като при листата, като продуктът се обръща 

внимателно от време на време, за да не се счупят листата. 

 Рандаменти при изсушаване: 

 за листа: от  4,5 - 5,5 кг излиза  1 kg продукт; 

 за въздушната част: от 4 – 5 кг излиза 1 кг сух продукт.  

 Технически условия за приемане: 



                               Курс по първична обработка 

___________________________________________________________________________ 
 

55 

 

 I. за листа: 

◦ примеси - максимум 3% потъмнели листа и максимум 1% 

остатъци от стъбло; 

◦ чужди органични и минерални тела - максимум 0,5% (за всяко); 

◦ загуба при сушене - максимум 13%. 

 II. за въздушната част, продуктът се състои от зелени листовидни 

стъбла (потъмнелите не се допускат), събрани преди цъфтене: 

◦ примеси - максимум 2% потъмнели листа; 

◦ чужди органични и минерални тела - максимум 1%( за всяко); 

◦ загуба при сушене -  максимум 13%. 

 II. за продукт в прясно състояние, предназначен за производството на 

етерично масло: 

◦ допускат се съцветия с опашчица без цветове, дълги до максимум 

5 см; 

◦ максимум 5% примеси (стъбла над 5 см, но не по-дълги от 10 см); 

◦ чужди органични тела - максимум 0,25%; 

◦ минерали - максимум 0,5%; 

◦ нормална влажност на пресния продукт.  

 Оползотворяване: листа 

 Технологичен поток 

 

 
Схема 18. Оползотворяване folium Melissae 
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 III.20. ГРАДИНСКИ ЧАЙ (Salvia officinalis) 

 

 
 

 Суровина: листа (Folium Salviae), издължено яйцевидни или 

копиевидни, по-рядко елипсовидни, дълги 2  –  8см и широки 0,5 - 3 см, 

със заоблена или клиновидна основаa, по-рядко леко сърцевидна. В 

основата на листата понякога има две малки широки части, извити или 

закръглени. Краят на езичето е фино назъбен, понякога почти изцяло. 

Базалните и средни листа са с опашчици, а горните - скачени, мрежовидни 

и с перести жилки; по долната част и по изпъкналите части на горната част 

на листата са често белезникаво космати с многоклетъчни косъмчета, 

фини, които им придават обикновено зелено-сребърен вид. Мирисът е 

специфичен, вкусът – ароматно горчив. 

  

Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Листата се изсушават веднага в таваните на къщите или в други 

помещения, добре проветрени.  

Когато прибирането на реколтата става през есента, естественото 

сушене се извършва по-трудно, защото листата почерняват, в този случай 

са добри затоплените помещения или сушилните. Листата се разстилат на 

слоеве и се обръщат от време на време. Докато се сушат слоевете могат да  

се сгъстят. По изкуствен път, се сушат при температура от 30 - 40°C. От 4 

кг сурови листа се получава 1 кг сухи листа. Върху рамка за сушене могат 

да се поставят  1 - 1,5 кг листа. Преди опаковане, сухите листа се поставят 

в чисти помещения, добре проветрени и се оставят на купчини, за да 

абсорбират влагата от помещението, после се пресяват чрез сита за 
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отстраняване на праха. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: 

◦ примеси - максимум 5% потъмнели листа и максимум. 15% 

остатъци от стъбла и стъблени върхове; 

◦  чужди органични тела - максимум 1%; 

◦ минерали - максимум 0,5%; 

◦ загуба при сущене - максимум 14%. 

  

 Оползотворяване: листа 

 Технологичен поток 
 a) Производствен поток (прясна суровина) 

 

 

 Схема 19a. Оползотворяване  salviae folium 
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 b) Технологичен поток (суха суровина) 

 

 

Схема 19b. Оползотворяване salviae folium 

 

 III.21. АРОНИЯ (Aronia prunifolia) 

 

 
 

 Суровина: Fructus Sorbi или Baccae Aucupariae са фалшиви плодове, 

кълбести, яйцевидни, рядко елипсовидни, 8-10 мм в диаметър, черни. 

Семената са издължени, заострени, червени.  

 Използват се плодовете (сочни, кисело-сладки, черно-сини на цвят, с 
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около 1 см диаметър), които зреят през месеците септември - октомври. 

  

 Подготовка на продукта с оглед на обработката  

 Изсушаване: След като се отстранят остатъците от опашчиците, 

плодовете се оставят да се изсушат само в сушилни, защото процесът 

трябва да протече бързо. Започва се с 3 - 4 часа, при температура от 35 - 

40°C, после се продължава при 60 - 70°C (ако се започне в началото с 

висока температура, захарите ще излязат на повърхността и ще придадат 

нетърговски вид, блед). 

 

Рандамент при изсушаване: от  4 – 5 кг плодове се получава 1 кг сух 

продукт. 

  

 Техническите условия за приемане допускат за продукта, 

образуван от плодове без опашки: 

◦ примеси - максимум 3% почернели плодове, незрели плодове – 

максимум 1%,  други части от билката - максимум 3%; 

◦ чужди органични и минерални тела - максимум 0,5 % за всяко; 

◦ загуба при изсушаване – максимум 14%. 

 Консервиране: Черните скоруши могат да се консервират в раклички, 

при 0 - 5
0
C, до 3 месеца. 

  

 Оползотворяване: плодове 
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Технологичен поток 

 

 
Схема 20. Оползотворяване fructus Sorbi 

 

 III.22. РИГАН (Origanum vulgare) 

  

 

 Суровина: изправени стъбла, разклонени, с дължина между 15 - 25 

см, със съцветие, без долна дървесна част, червеникави на цвят. 

  

 Технически условия за приемане: за продукт, образуван от 

цъфтящи краища, дълги 20 см от върха, се допускат  
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- примеси - максимум  5% (избледнели билки, потъмнели или тези, 

надвишаващи 20 см дължина) 

- чужди органични тела - максимум 1%; 

- минерали - максимум 0,5%. 

Начини на сушене: сушене в тънък слой върху рамки или разпънати 

хартии; 

 изсушаване на билките, свързани под формата на букет и 

разпънати върху мрежи, канапи и др.; в този случай, билките се 

поставят по-дълги, а след сушенето се отрязват до желаната 

дължина, като така се отстранява частта, в която са били свързани 

и която, обикновено, изгнива, мухлясва; 

 изкуственото сушене става при температура до 35°C, за да не се 

загуби етеричното масло. 

  

 Оползотворяване: листа 

Технологичен поток 

 

Схема 21. Оползотворяване folium origanum 
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 III.23. ДИЛЯНКА  (Valeriana officinalis)  

 

 
 

 Суровина: Rhizoma et Radix Valerianae – образуван от късо 

коренище, цилиндрично, често с къси подземни столони, с многобройни 

корени, които се заплитат помежду си. Коренището е дълго 2 - 4 см и 

дебело 1 - 3 см, имащо в горния край малък остатък от въздушно стъбло; 

отвътре е понякога празно и подразделено. Корените са фино разклонени, 

дълги 6 - 12 см, дебели 2 - 3 мм, цилиндрични, фино набраздени надлъжно. 

Коренището е жълто-кафяво на цвят до кафяво отвън и бяло - отвътреa. 

Корените са тъмно кафеви, жълтеникаво-кафеви или сиво-кафеви. 

Мирисът на суровината е специфичен, на валерианова киселина, сладък 

вкус, ароматен, малко горчив. 

 Подготовка на продукта с оглед на обработката 

 Въздушната част се отрязва от кореновата шийка, след което 

корените се почистват от пръстта, чрез изтръскване, поставят се в кошове 

от пръчки, измиват се добре в течаща вода, за възможно най-кратко време, 

за да не загубят качеството си. Чрез внимателна проверка се отстраняват 

остатъците от стъбла и неизрязани листа, остатъците от пръстта, останали 

между корените, коренища и остатъци от почерняли корени. 

 След измиване, коренищата с корените се оставят да изпръхнат за 

време от 1 - 2 дни, на слоеве от 10 - 15 см, на открито, в хубаво време или в 

проветрени помещения, когато времето е дъждовно. Щом са се изсушили, 

вторичните корени (много тънките нишки на корените) се отстраняват чрез 

изтръскване или сресване. 

 За изсушаване, коренищата се поставят в домашни тавани, навеси 

или добре проветрени помещения, в слой от само 5 см. Върху рамка с 

размери 1 x 0,70 м се поставят 2 кг коренища в прясно състояние. Понеже 

корените са много крехки, не се обръщат по време на сушенето. 
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 В изкуствените сушилни, при температура от 35 - 40°C, сушенето 

става за два дни, а на слънце се осъществява за 20 дни. 

 Продуктът се смята за добре изсушен, когато коренищата (дебелата 

част) може да се отксъсне и отвътре са сухи. Понеже корените са тънки, 

крехки, изсушеният продукт се оставя за известно време преди 

опаковането, за възстановяване и уравновесяване на влажността. 

 Коренищата с корени се съхраняват в насипно състояние, в тавани 

или проветрени стаи, без котки. Не се държат в едно и също помещение с 

други билки, на които могат да придадат мириса си. 

  

 Техническите условия за приемане допускат: за побразуван от 

коренища с корени: 

◦ коренища с остатъци от стъбла, по-дълги от 3 см, най-много 3%; 

◦ чужди органични тела - максимум 0,5%; 

◦ минерали - максимум 4%; 

◦ загуба при изсушаване - максимум 14%. 

  

 Оползотворяване: корени 

Технологичен поток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема  23. Оползотворяване Radix valerinae 
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