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Лечебните растения в България
!

Българската флора съдържа 4102 вида висши растения. От тях
около 770 вида (19%) са лечебни растения. Около 200-250 вида
се използват ефективно в стопанско отношение.

!

50% са многогодишни тревисти растения (глухарче, репей,
тревист бъз, коприва, бял равнец, жълт кантарион, ружа,
валериана, мента, лудо биле, живовляк и др.);

!

20% са едногодишни растения (лайка, мак, синчец, очанка);

!

25% са храсти и дървета (върба, бреза, кестен, глог, шипка,
трънка; хвойна, мащерка, малина, къпина, боровинка,
смрадлика и др.);

!

5% са двугодишни тревисти растения (червен кантарион,
пресечка, лечебна комунига).

Местообитания на лечебните растения
Лечебните растения участват в състава на дървесни, храстови и тревни
съобщества. Някои видове от тях доминират и придават облика на
растителността. Други имат много ограничено разпространение, единични
находища и са с природозащитна значимост.
Лечебните растения формират и участват в местообитания с консервационна
значимост включени в мрежата Натура 2000 като:
! 5130 Съобщества на синя хвойна (Juniperus
communis )върху варовик
! 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания
на орхидеи)
! 6430* Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините
и в планинския до алпийския пояс
! 6510* Низинни сенокосни ливади
! 9130 Букови гори от типа Asperulo- Fagetum
! 9180 *Смесени гори от липа от съюза Tilio-Acerion върху
сипеи и стръмни склонове и др.

Защо някои видове ЛР са редки?
!

Специфичните изисквания на местообитанията, които имат (венерин косъм,
златовръх, жълта и петниста тинтява, лудо биле);

!

Проблеми във възпроизводството и бавно нарастване – при тинтявите младите
растения цъфтят чак на 8 година от поникването, мечото грозде нараства много бавно,
а при събиране се отрязват целите стръкове.

!

Промяна в местообитанията – особено влаголюбиви видове – водна детелина; в
места с интензивно земеделие (разораване, разчистване) – гол сладник, лечебна
иглика.

!
!

Малочисленост на популациите
Активно събиране и/или неправилно събиране (особено, когато се събират корени и
цели растения) – венерин косъм, кокиче, тинтяви, мурсалски чай.

Основни принципи на добрата събираческа практика:
1.Устойчивост
За да бъде събирането устойчиво берачите трябва да събират видовете билки по
такъв начин, че да осигурят по-висока степен на възстановяване, отколкото се
отнема при събирането. По този начин растенията ще продължат да растат година
след година и ще осигуряват на берачите постоянен източник на доход.

2. Спазване на законовите изискванията
Закона за лечебните растения и наредбите към него и другите свързани закони
(ЗБР, ЗЗТ).

3.Предпазване от замърсяване, повреждане и от там
понижаване на качеството
Всичко, с което билковата суровина влиза в контакт трябва да бъде безупречно
чисто. Това включва ръце, инструменти, контейнери, торби, платнища, корита за
измиване, рамки за сушене и т.н. Спазване правилата за бране способстват за
ограничаване на замърсяването и повреждането.

Основни принципи на добрата събираческа практика:
4. Осигуряване на максимална ефикасност
на активните съставки
Билките се събират, когато лечебните свойства на
растенията са най-силни. (Фактори: мястото на бране,
времето на бране и зрелостта на растението).

5. Документация и проследяемост
Всяка стъпка от процеса - събиране на ЛР,
транспортиране, обработка, съхранение трябва да се
документира и суровината да се етикетира надлежно.
Трябва да сме в състояние да проследим билковия
растителен материал назад до неговия произход.
Особено важно е да се записва местонахождението
на бране и набраните количества както и наблюдения
дали растителната популация се е възстановила
успешно след предишното бране.

Проследяемостта е основно
изискване на крайните
купувачи през последните
няколко години.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

Най-важното условие е да се познават
видовете лечебни растения, за да могат
те да се различават от подобните им
видове.
За да бъдат намерени правилните видове растения трябва да
се знае в какви местообитания се срещат.
! ЛР трябва винаги да се идентифицират с техните
ботанически (латински) имена.
! Потърсете упътване от специалист, ако имате съмнение
относно идентификацията на вида.
!

Винаги трябва да се има предвид, че:
! има редки и застрашени растения, защитени от закона, които
на пръв поглед приличат на масово събирани близки видове.
! има отровни растения и грешка в определянето на вида ЛР
може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

!

Събирайте билки само в райони за
които имате съответните
разрешителни за събиране. Не
берете билки в резервати или в
райони, за които нямате право за
събиране.

!

Събирайте билки от чисти терени
далеч от потенциални източници на
замърсяване (като предприятия,
шосета, сметища и т.н.).

!

Билки се берат само в сухо, по
възможност слънчево време, след
вдигане на сутрешната роса.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

Брането трябва да става в сроковете,
определени за всеки вид, когато
лечебните му свойства са най-силни.
Преждевременното или закъснялото
бране води до похабяване на ресурси.
Билките изискват чистота! Берат се само
здрави, чисти растения, по които няма
паразити. Всичко, което докосва билките
или върху, което те се поставят следва да
бъде основно почистено предварително.
При наличие на прекомерно количество
бактерии и плесени билките са негодни за
употреба и няма да бъдат изкупени.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата
Брането на билки трябва да се извършва само
в райони с плътни находища на отделните
видове, защото по-лесно и успешно се
възстановяват след бране. Да се избягва
брането на единични и разпръснати растения.
При събирането на диворастящи видове не
трябва да се унищожава цялото находище, а
трябва да се оставят част от най-добрите
екземпляри за естествено семенно
размножаване и възстановяване на
находището.
При наличие на узрели плодове и семена те
се разпръскват за подпомагане на
естественото семенно размножаване.

НЕПРАВИЛНО!

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

Берат се само тези части от растенията, които се
употребяват като билки – стрък, листа, цветове и т.н.
Например цветовете, плодовете и семената се
събират, без да се увреждат другите части на
растенията.
При всяко излизане да се бере само от един вид
билка. Не е желателно смесването на различни
видове растения.
Най-добре е едно лице да бере билки само от едно
растение, като слага набраното в един и същ съд.

Поставяйте
набраните части от
лечебни растения в
чист съд, а не на
земята.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата
Правилата за бране са регламентирани в НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2004 Г.
ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ И ГЕНЕТИЧЕН
МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ.

Каква част от запасите в находището се събира?
!

за корени, коренища, грудки и луковици от видове,
които лесно възстановяват ресурсите си (вълча
ябълка, глухарче, гръмотрън бодлив, девисил, лапад
алпийски, оман чер, орлова папрат, прозорче горско,
теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка
хибридна и др.) - до 70%;

!

за корени, коренища, грудки и луковици от видове,
които трудно възстановяват ресурсите си или растат
при специфични екологични условия (божур червен,
здравец обикновен, змиярник петнист, иглика лечебна,
мъжка папрат, орехче ливадно, орехче обикновено,
ранилист лечебен, сладка папрат обикновена и др. - до
40%;

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата
Каква част от запасите в находището се събира?
!

за кори, листни и стъблени пъпки (бреза, бор, върба бяла, дъб
летен,леска обикновена и др.) - до 40%

!

за листа (бреза обикновена, живовлек голям, живовлек ланцетовиден,
коприва, леска обикновена, малина, смрадлика и др.) - до 70%;

!

за стръкове (великденче лечебно, звъника
лечебна, иглика лечебна, камшик лечебен,коприва,
мащерка, напръстник вълнест, подъбиче
обикновено, равнец хилядолистен, ранилист
лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива,
шапиче и др.) - до 70%;

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

Каква част от запасите в находището се събира?

! за цветни пъпки, цветове,
съцветия и цветни кошнички,
плодове и семена (боровинка
червена и черна, бъз черен, глог
червен, драка, зърнеш, иглика
лечебна, лайка, липа, лопен
гъстоцветен, мразовец есенен,
орехче ливадно, офика, подбел,
шипка и др.)
! до 70% за едногодишните и
! до 80% за многогодишните
видове.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата
Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на
ресурсите, в който находището се оставя в покой и от него не се събира.
! при събиране на корени и коренища от видове, които лесно
възстановяват ресурсите си (гръмотрън бодлив, копитник, лапад
алпийски, прозорче горско, решетка безстъблена, теменуга миризлива,
чемерика лобелиева, чобанка, чувен и др.) - 2 години;
! при събиране на корени и коренища от видове, които трудно
възстановяват ресурсите си или растат при специфични екологични
условия (дива тиква, здравец обикновен,
! иглика лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка
папрат и др.) - 3 години;
! при събиране на грудки (божур червен, змиярник
петнист, орехче ливадно) – 2 години;

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата

Период на възстановяване на ресурсите:
при събиране на листа (боровинка черна и
червена, лудо биле, малина, медуница
лечебна, подбел, смрадлика, чемерика
лобелиева и др.) - 1 година;
! при събиране на стръкове от видове, които
трудно възстановяват ресурсите си
(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява
горска, тлъстига лютива и др.) - 4 години;
!

! при събиране на съцветия от иглика
лечебна и лопен гъстоцветен - 2 години;
! плодове и семена от есенен минзухар и
зърнеш - 2 години.

Правила за събиране на лечебните растения и опазване на находищата
Не е необходим период за възстановяване при събиране на
следните билки:
!

коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат,
репей и троскот;

!

стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си
(ветрогон полски, великденче лечебно, вратига, дяволска уста
обикновена, звъника лечебна, змийско мляко, коприва, кучешко
грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и др.);

!

цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен,
лайка, липа, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и др.);

!

плодове и семена с изключение на тези от есенен минзухар и
зърнеш .

Събиране на стъблени пъпки, кори и корени, коренища, грудки, луковици
!

подземни органи (корени, коренища, грудки и
луковици) се събират през есента или рано през
пролетта преди вегетацията на растенията;

!

кори - през пролетта във фаза на най-усилено
сокодвижение (март - май);

!

листни и стъблени пъпки - през пролетта (март април), преди да се развият;

!

борови връхчета - рано през пролетта, преди
вегетацията;

!

Най–добре е кори да се събират, където са
планирани сечища.(бреза обикновена, бор,
върба бяла, дъб летен, леска обикновена и др.)

Събиране на стъблени пъпки, кори и корени, коренища, грудки, луковици

!

подземните органи се изкопават, измиват се
бързо със студена вода, при необходимост
се обелват и нарязват на късове; (Корени
от глухарче, троскот, коприва могат да се
събират и при разораване на изоставени
ниви, лозя и т.н.)

!

кори се събират, като се правят напречни и
надлъжни нарези и кората се отделя от
дървесината;

!

листни и стъблени пъпки се събират чрез
отрязване на цели клонки и последващо
отделяне на билката;

Събиране на листа
1. Листата се събират през различен период от развитието на
растенията за различните видове.
преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза),
по време на цъфтежа (боровинка черна и червена,
блян черен, живовлек, лудо биле, слез горски, смрадлика) или
! след цъфтежа (бреза обикновена, глог червен и черен, глухарче
обикновено, липа, медуница лечебна, подбел и др.)
!
!

Изключение прави листа от мечо грозде, които се събират през
септември - октомври след узряване на плодовете.
Листата не се обират напълно, а се оставят младите листенца,
разположени по връхните части на растенията. Събирането на листата,
докато не са напълно развити, не е рентабилно – имат по-малко тегло
и почерняват при сушенето.

Събиране на листа
Листа се събират по следния начин:
!

едри листа (бреза, блян черен,
живовлек, лудо биле, напръстник
вълнест, подбел, татул и др.) се
събират, с дръжки или без дръжки, от
розетките, стъблата или клонките;

!

листа от коприва, маточина и мента се
събират чрез отрязване на целите
облистени стъбла и последващо
отделяне на листата;

!

дребни листа (боровинка червена и
синя) се събират, като се отрязват
целите облистени клонки и листата се
отделят чрез очукване след
изсушаването им.

Събиране на цветни пъпки, цветове и съцветия
Цветни пъпки се събират непосредствено преди разцъфтяването им.
Цветове и съцветия се събират в началото на цъфтежа или при пълен
цъфтеж.
Цветове и съцветия се събират по следните начини:
!
!
!
!

венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и др.) се събират
чрез откъсване от цвета;
едри цветове (ружа лечебна, слез горски и др.) се събират един по
един или на групи, с къси цветни дръжки или без дръжки;
съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, иглика, липа, трънка)
се събират, като се откъсват или отрязват целите съцветия;
цветни кошнички от сложноцветни (глухарче,паричка, подбел и др.) се
събират една по една, с къси дръжки.

Събиране на цветни пъпки, цветове и съцветия – бране на липа
!

!

!

!

!
!

Брането на цвят липа да се извършва
чрез откъсване или отрязване с помощта
на специално приспособени лозарски
ножици с дълги рамена.
Да се отрязват само малки клонки с
дебелина до 2 см и дължина до 50-60
см.
Да не се кастрят, секат, кършат и чупят
клони с по-голяма дебелина от
горепосочената.
При брането на липов цвят да не се
уврежда стоящия дървостой, подраст и
биоразнообразието на прилежащите
терени.
Да се пазят горите от пожар.
Да не се замърсяват находищата с
отпадъци.

Събиране на стръкове
Стръкове се събират в началото на цъфтежа
или по време на пълен цъфтеж преди плодообразуване.
!

! Стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на
растенията:
! стръкове от едри тревисти растения (вратига, върбинка лечебна,
дяволска уста, кантарион жълт, пелин бял, пчелинок обикновен,
равнец хилядолистен, ранилист лечебен и др.) - отрязват се с нож,
ножица, сърп горните облистени части на 20 - 30 сm от върха, при
основните листа и облистените издънки;
! стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти (великденче
лечебно, мащерка, очанка обикновена, подъбиче бяло и
обикновено, и др.) - отрязва се с нож, ножица, сърп цялата
надземна част;
! Не бива да се изскубва цялото растение от почвата.

Събиране на плодове и семена
Плодове и семена се събират в различен период/фаза
от вегетацията на растенията:
!

!
!

месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис,
киселица, къпина полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.)
- след пълното им узряване;
сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им
узряване (за да се избегне разпиляването на семената);
семена - непосредствено преди пълното им узряване.

Изключения са:
!
!

лъжливи плодове (галбули) от синя хвойна се събират на втората
година след образуването им преди тяхното омекване;
семена от минзухар есенен се събират през юни - юли на
следващата година след цъфтежа непосредствено преди пълното
им узряване.

Планиране и организация на събирането
!

Набавете разрешителни за събиране от съответните власти.

!

Проучете района преди събиране за да прецените дали има
достатъчно от растителните видове за да бъде брането
устойчиво.

!

Подсигурете присъствието на опитен берач, който може да
показва на другите не толкова опитни берачи.

!

Вземете чисти торби и инструменти, когато излизате да
берете билки. Берете ги с чисти ръце и с чисти дрехи.

!

Вземете писалка, дневник и етикети за да си водите записки
за мястото където берете, за да можете да наблюдавате
възстановяването на растенията в бъдеще и да планирате
следващото бране съобразно.

Общи принципи за транспортиране и първична обработка на билките
Набраните билки се поставят рехаво в съдове
кошове, кошници, кутии, касетки и др., без да се
притискат и уплътняват, за да не се увреждат
механично и да не се запарват.
Транспортните средства, с които се превозват
свежите билки, се поддържат чисти, сухи и при нужда
се застилат или покриват.
Събраните свежи билки, преди да се сушат, се
почистват от променени части от билката, други части
от растението или други растения, минерални и
органични примеси.
Набраният материал се суши веднага след брането.
Не се оставят на куп поради опасност от запарване.
НЕПРАВИЛНО!

Желаем Ви Успех!

