
ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА 

 
В по-широк смисъл прибирането включва и операциите непосредствено 

след жътвата и овършаването като сортиране, почистване, сушене, 

охлаждане с оглед по-нататъшното съхранение на продукцията до 
следващата преработка или продажба. 

 

1. Агротехнически изисквания 

За по-висока ефективност на отглеждането на рапицата е нужна подходяща 
технология за прибирането й, доброкачествено зърно и висок добив, 

високо съдържание на масло както и:  

 Едновременно узряване,  
 Устойчивост срещу полягане,  

 Устойчивост срещу лесно разпукване и изпадане на семената,  

 Възможност за формиране на подходящо разположени чушки,  

 Оптимален брой клонки (4-7 на растение),  
 Разположение на първата клонка с чушки на 40-60 cm над терена,  

 Устойчивост срещу гъбични заболявания,  

 Толерантност добива към срока за прибиране. 
1.1. Подходящо състояние на растенията преди и след прибирането  

Срокът, когато се прибира рапицата, също определя добива й. 

Готовата за прибиране рапица е  is a бозавокафява, а не ярко жълта като по 

време на цъфтежa и често има мирис на зеле, което напомня че е от 
семейство Brassica. 

Някои примерни характеристики на рапицата са показани в таблица 1. 

Таблица 1. 

Период на 

прибиране 

Влажност на 

зърното, % 

Маса на 1000 

семена, g 
Добив, t/ha 

Млечна зрялост 68.2 2.38 2.91 

Млечно-восъчна 

зрялост 
64.5 3.16 3.76 

Начало на 
восъчна зрялост 

64.2 3.63 4.24 

Среда на восъчна 

зрялост 
32.0 4.00 4.72 

Начало на пълна 

зрялост 
18.0 4.02 4.53 

 

Разделното прибиране може да започне при кафяви семена, когато 

влажността им е 30%. По-ранният срок може да е, когато семената имат 
леко жълт и червено-кафяв цвят и, когато чрез смилане не е възможно 

семената да се разделят на две. При по-ран срок на пожънване на 

растенията може да се намали добивът.  



При прякото комбайниране се повишава маслеността на семената с 1-2%, 

намаляват се загубите и се повишава добивът. Времето за прибиране се 
определя твърде трудно и обикновено се подранява. Причината не е само в 

удължения период на цъфтеж от 3 - 4 седмици, но и неедновременното и 

удължено узряване. Оптималният период на зрелост е когато първите 
чушки на стеблото се разпукват. В този случай стеблото и най-долните 

клонки изсъхват до желаното състояние. Овършването може да започне, 

когато влажността на зърното е  12-13%. За съхранение зърната трябва да 

са с 8-9% влажност, ниската влажност икономисва разходи за сушене, но 
увеличава вероятността за загуби при прибирането. При прибиране на 

зелени стебла и заплевелен посев влажността може да нарасне с 2-5%. 

1.2.  Желано състояния на рапицата след прибиране 
Състоянието на зърното определя различни възможности за съхранение. 

Например най-дългият срок без видими поражения от плесен в дни е 

показан в следващата таблица. 

Таблица 2. 

Влажност 
на 

зърното, % 

Температура, °C 

27 21 15 10 5 

17 4 4 6 11 20 

15.6 4 6 6 11 28 

13.7 4 6 11 20 46 

12.3 6 6 18 25 109 

10.6 112 18 42 42 238 

8.9 23 48 116 279 300 

6.7 69 180 300 300 300 

 

Съчетанието на температура и влажност на въздуха определя съответната 
равновесна влажност на семената – таблица 3.  

Таблица 3. 

Относителна 

влажност, % 

Температура, °C 

-6 -1 5 10 15 21 27 

20 4.9 4.5 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 

30 6.5 5.9 5.5 5.1 4.8 4.5 4.3 

40 8.1 7.4 6.8 6.3 6.0 5.6 5.3 

50 9.6 8.8 8.1 7.6 7.1 6.8 6.4 

60 11.3 10.3 9.6 9.0 8.4 8.0 7.6 

70 13.1 12.1 11.2 10.5 10.0 8.3 8.9 

80 15.4 14.2 13.2 12.3 11.6 11.0 10.5 

90 18.6 17.2 16.0 15.0 14.2 13.5 12.8 

 



За да имаме добри условия за продължително съхранение примесите в 

зърното трябва да са до 1% и едновременно влажност на зърното до 7%. 
Прахообразните примеси може да са проблем, особено при полягане, 

свързано с гъбични заболявания на чушките. Активността на плесента и 

червеите по зърното при съхранение също може да доведе до прах особено 
при затопляне и влажност. 

2. Фактори, определящи резултатите от прибирането на рапица 

2.1. Състояние на растенията и биологичен добив 

Като правило съчетанието между метеорологичните условия, технологията 
и биологичните свойства, определя количеството и качеството на 

рапичните растения и добива им. 

За съжаление до сега няма приемлив модел, отчитащ тези фактори. За това 
е възможно да се изследва добивът на рапица главно статистически. 

Производството на рапица в света (включително канола) нараства 6 пъти 

от 1975 до 2007. От 1975 се отваря и пазарът на рапично масло за 

продоволствени цели. От 2002 производството на биодизел устойчиво 
расте в Европейския съюз и САЩ до 6 милиона тона в 2006. Рапичното 

масло може да осигури голяма част от растителното масло за производство 

на биодизел. Очаква се световното производство по-нататъшното му 
нарастване до 2015 и в Европа (всеки тон рапично зърно дава около 400 kg 

масло.  

Това бързо развитие може да се види в следващата таблица.. 

Таблица 4.  
Най-големите производители на соля, милиона тона 

Страна 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2007 2009 

Китай 1,1 1,5 5,6 9,8 11,3 13,0 10,5 13,5 

Канада 0,5 1,8 3,5 6,4 7,2 9,4 9,6 11,8 

Индия 1,5 2,3 3,1 5,8 5,8 7,6 7,4 7,2 

Германия 0,3 0,6 1,2 3,1 3,6 5,0 5,3 6,3 

Франция 0,3 0,5 1,4 2,8 3,5 4,5 4,7 5,6 

Полша 0,5 0,7 1,1 1,4 1,0 1,4 2,1 2,5 

Великобритания   0,9 1,2 1,2 1,9 2,1 2,0 

Австралия   0,1 0,6 1,8 1,4 1,1 1,9 

Украйна     0,1 0,3 1,0 1,9 

Чехия    0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 

САЩ    0,2 0,9 0,7 0,7 0,7 

Русия    0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 

Дания  0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 

Беларус      0,1 0,2 0,6 

Унгария  0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 

Румъния     0,1 0,1 0,4 0,6 

 



Независимо от това добивът варира през годините, както е показано за 

България и Румъния в 1000 тона по-долу.  
 

Таблица 5. 

Производство на рапица за последните 10 години в България и Румъния 
 

Година 
Страна 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

България 11.4 18.8 8.1 11.3 22.4 21.8 28.5 93.0 231.2 235.5 544.8 

Румъния 76.1 101.8 35.9 8.1 98.7 147.6 175.1 361.5 673.0 569.6 924.1 

 

Разликите в добива е по-голяма между стопанствата даже в една и съща 
област. Например това може да се види за две съседни области в България 

- таблици 6 и 7. 

 
 

Таблица 6. 

Площи и добиви от рапица в област A. 

 

Година Засята площ, ha Реколтирана 
площ, ha 

Добив, kg/ha 

2002 1918 917 1050 

2003 2930 2028 990 

2004 701 695 2000 

2005 1010 960 1450 

2006 1157 1070 1820 

2007 2145 1610 1310 

2008 3715 3654 2450 

2009 4268 4268 2230 

2010 7514 7494 2850 

2011 6825 6805 2840 

 
Таблица 7. 

Площи и добиви от рапица в област B. 

 

Година Засята площ, ha Реколтирана 

площ, ha 

Добив, kg/ha 

2007 3650 3630 1630 

2008 7626 7261 2210 

2009 7252 7201 2220 

2010 14639 14529 2670 

2011 12696 12067 2290 

 



Макар данните да са за две съседни крайдунавски области, резултатите са 

твърде различни и за една и съща година. 
2.2. Технология за прибиране 

Рапицата е подходяща за разделна жътва поради неедновременното 

узряване и силата на ветровете. Известни са 3 метода за прибиране: 
принудително полягане, разделно прибиране и пряко комбайниране.  

Първият метод е приета практика в някои области на САЩ.  Растенията 

принудително се притискат към терена при най-първите кафяви семена 

или 1/3 кафяви семена от всички. Това позволява растенията да узреят в 
полегнало положение. Такава операция изисква специален хедер – фиг. 1 и 

2. 

 

 
Фиг 1. Приспособление за притискане на растенията 

 
 

Фиг 2. (A) притискащ хедер, (B) – хедер, монтиран на косачка 

 

Разделно прибиране може да се приложи при 1/3 кафяви зърна, а при 2/3 – 
пряко комбайниране – при състояние на зрялост. Добивите са близки при 

принудително полягане и разделно прибиране, но съществено по-малки от 

прякото комбайниране. Макар разделното прибиране да е с близък добив, 

то е по-продължително и с повече разходи от принудителното полягане. 
Прибирането на пролетна рапица показва същата връзка. Този метод не се 

прилага в България. 



В някои северни страни се прилага десикация за намаляване на влажността 

на зърното с  4 – 6 % и количеството на плевелите с 2 – 4 %.  
Някои съображения за разделното и пряко прибиране, както и десикацията 

са показани в следващата таблица.  

 
Таблица 8. 

Метод За Против Срок Дни за 
прибиране 

Разделно Подходящо за: 

❚ открити 

полета 

❚ изправени и 

тънки стебла. 
Стърнището 

трябва да е 

поне 20–30 cm. 

Полегнали или 

тънки къси 

стебла може да 
са проблем. 

Стърнището 

трябва да е 

високо 
особено при 

влажна почва. 

Растенията да 

са свободни от 
плевели 

Обикновено 

6 седмици 

след 
цъфтежа: 

❚ горните 

шушулки и 
семена 

зелени до 

зелено-

кафяви 

❚ Средните 

– зелени до 
кафяви 

❚ Най-

ниските - 
кафяви. 

1–3 

седмици 

според 
състояниет

о на 

времето 

Десикация с 

diquat 

Подходящо за: 

❚ 
неедновренно 

развити 

растения след 

суха пролет 
или повреди от 

птици 

❚ 
Разпространен

ие на 
многогодишни 

плевели. 

Контактното 

действие 
зависи от 

доброто 

покритие. 

Има голям 

риск да се 

оронят 

зърната, ако се 
закъснее с 

прибирането. 

Чушките 

стават крехки. 

Два – три 

дни след 

датата на 

разделната 
жътва: 

❚ горната 

трета от 
растението 

е с повече 

от 50% 
зелени 

зърна 

❚ средната 
трета – 90% 

е с червено-

кафяви или 

черно-
кафяви 

зърна 

1–10 дни 

според 

състояниет

о на 
времето. 



❚ долната 

трета – 
всички 

зърна са 

тъмнокафяв

и или черни 

❚ полегнали 

растения – 
зърната са 

червено-

кафяви или 

черно-
кафяви 

Да се 

ползва с 
повече вода 

– до 500 

l/ha. 

Десикация с  

glufosinate 
ammonium 

Запазва 

шушулките 
жилави. 

С твърде бавно 

действие. 

Повечето 

шушулки в 
средната 

трета и 

повечето от 

зърната са 
червено-

кафяви. 

10–21 дни.  

Десикация с 

glyphosate 

Осигурява 

пълно 

изсушаване, 
контрол на 

многогодишни

те плевели. 
След 4 часа 

валежи не 

повлияват 

резултата 

Лош резултат 

ако: 

❚ стеблата са 
начупени 

❚ силно 
заболели 

растения 

❚ твърде 
неедновременн

и и 

заплевелени 
растения 

30% 

влажност. 

Зърната са 
66% кафяви 

и 33% 

зелени в 
75% от 

чушките, 

взети от 

централната 
част. Да се 

ползва 

повече вода 

за гъсти 
култури до 

250  l/ha. 

Най-малко 

14 и до 21 

дни. 

Пряко Най-малки Растенията да   



комбайниран

е 

разходи. 

Избягва 

загубите от 
заплевеляване. 

са еднакви и 

свободни от 

плевели. 
Влажността на 

зърното 

обикновено е 

по-висока. 
Може да 

закъснее 

прибирането 

 
Самозасятите семена от рапица може да са значителен риск при 

сеитбообръщения на промишлени и продоволствени маслодайни растения. 

Рискът от замърсяване се намалява с осигуряване на поне 5 години между 

културите на едно и също място и спазване на агротехническите 
изисквания. Рискът нараства ако се сее със семена от собствено 

производство. 

 

2.3. Качество на процеса на прибиране 
 

Състоянието на растенията преди прибиране на реколтата е общ критерий 

за избор на правилна технология и за избор на правилните параметри на 
работа за пожънване и овършаване на реколтата. Оценката на физическото 

състояние на растенията включва ниво на зрелост, заплевеленост, гъстота, 

височина и наклон. Не само от генетични фактори, свързани с определени 

сортове, но и агротехническите операции и почвените условия са важни 
фактори, влияещи върху структурата на растенията. Познаването на ефекта 

на по-горните фактори за физичните свойства на растенията, позволява да 

се прилагат подходящи технологии за прибиране на реколтата и в същото 
време да се гарантират високи добиви на зърно.  

 
 



 

 
Фиг. 3. Източници на загуби на рапично зърно при прибиране с комбайн: 1 

– жетварка, 2 – вършачка, 3 – очистка. На долната фотография птиците 

показват местата с по-големи загуби на зърно 
 

Правилата за прибиране на рапицата силно зависят от агротехническите и 

метеорологически фактори, зрелостта на растенията и прилагания метод. 

Те определят загубите в съответните устройства. Примерно 
разпределението на загубите в различните устройства е показано на фиг. 4.  
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Фиг. 4. Типични загуби на зърно при прибиране с комбайн “Bison”. 



Прибрано зърно – в жълто 81%, при овършаване – в синьо 5%, жетварка  – 

в червено 14%. 
 

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА КОМБАЙНИТЕ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА 

 
Освен проверката на техническото състояние на комбайните според 

техническите им ръководства, особено е важно да се проверят подробно 

уплътненията за вършачката, на транспортьорите на зърно. Поради малкия 

диаметър и сферичната им форма, рапичните зърна, както и вибрациите на 
устройствата, семената се държат като течност, която лесно изтича дори и 

през най-малките процепи. 

.  
Затова по време на прибиране на реколтата от рапица има необходимост от 

настройки за работа на комбайна според текущи агротехнически и 

метеорологични условия, техническото състояние на устройствата за 

регулиране, размерите на зърната.  
Размерът на загубите зависи от специфичните регламенти, които са за 

прибирането на рапица, агрометеорологичните фактори, степен на зрялост 

и метод за прибиране. На следващата таблицата се виждат загубите, 
причинени от работата на някои елементи на комбайн. 

 

Таблица 9.  

Загуби на рапично зърно при прибиране с обикновен комбайн на 
производствено поле (средно за 10 години), kg/ha  

 

Загуби от жетварката Загуби при 

овършаване 

и очистване 

Средно 
Спрямо 
добива, % Извън реда Под сламата 

199.9 302.7 124.3 357.8 14.1 

 

За оптимизиране процеса на прибиране, комбайнът трябва да се настрой 
(регулира) подходящо.  
 

ЖЕТВАРКА  
 

Загубите при неспециално пригодена жетварка варират от 50% до 70% от 

общите загуби в резултат на работата на комбайн със стандартно 

оборудване. Сред другите фактори твърде малкото разстояние между 
шнека и режещия механизъм е най-важната причина. Въпреки, че такова 

регулиране е възможно при прибирането, намаляването на разстоянието 

при растения с множество клонки с чушки може да не осигури място за 
постъпване между режещата греда и транспортьора. Ето защо, по време на 

рязане, такова изместване на горната част на растението причинява 

напукване на чушките и изпадане на семена. Семената, които се 



унищожават при жътвата и овършаването, са безвъзвратно загубени. 

Влиянието на жетварката и срокът на прибиране върху количеството на 
загубите е показано на фиг. 5.  
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Фиг. 5. Влияние на жетварката – обикновена в червено и специализиране – 

в синьо върху количеството на загубите в kg/ha в зависимост от срока на 

прибиране в дни  

 
 

Удължаване на основата на жетварката (маса за рапица) 

За намаляване загубите на зърно може да се използва удължаване на 
жетварката с 40 см. То може да се монтира към 4,2-метрова жетварка 

(хедер) към комбайна "Bison".  

Използването на адаптер значително намалява загубите и при двуфазно 

прибиране в сравнение с обикновена жетварка.  
 

Режещ механизъм 

Срязването на стеблата на рапицата при прибирането й трябва да става под 
най-долната клонка. При изправено или наклонено растение това значи 25-

40 cm височина на стърнището. Така се намалява значително и 

натоварването с зърнено-стеблена маса на вършачката и очистката. Обаче 

при по-голяма полегналост на растенията повече трябва да се намалява 
височината на стърнището и едновременно да се намалява кръговата 

честота на мотовилото. Оптималната работна скорост за този комбайн е 



като за зърнено-житни (2.0-2.5 km/h). Първият преход с комбайна се 

препоръчва при вариране с 0-50% на вариатора за скоростта на ходовата 
система.  

 

Мотовило 
При, прибиране мотовилото може значително да увеличи загубите. За това 

трябва да се обърне специално внимание на регулирането му и  правилната 

му работа. Периферната скорост на мотовилото трябва строго да е 

синхронизирана с постъпателната скорост на комбайна (18-22 min
-1

). 
Допустимо е малко увеличение, но не повече от 10% спрямо 

постъпателната скорост на комбайна. То е подходящо при полегнали или 

наклонени посеви, когато растенията трябва да се положат над режещата 
греда преди рязането. Палците на мотовилото трябва да проникват в 

стеблата на не по-малко от 30 cm и да слизат вертикално надолу. 

Мотовилото трябва да бъде максимално назад, за да се намалят загубите на 

жетварката. Ако жетварката е с удължена маса, мотовилото трябва да е 
разположено по същия начин, че палците да влизат в посева, когато СА 

над масата.  

 
Стеблоделител 

Проучванията показват, че работата на делителя в голяма степен се 

отразява на загуби на зърно по време на прибиране на рапицата. Пасивните 

делители, като част от стандартното оборудване на комбайновите 
жетварки често се прилагат за прибиране на рапица. Действието им обаче 

може да не е подходящо особено при наклонени, заплевелени или много 

гъсти посеви от рапица. Използването им в комбайновите жетварки може 
да попречи на правилното рязане, което значително намалява 

ефективността на работата на комбайните и причинява големи загуби на 

зърно. Използването на активните делител може почти напълно да 

изключи проблемите, наблюдавани при пасивен делител. Някои жетварки 
може да са с активни и пасивни делители - фигура 6. 



 
 

Фиг. 6. Хедер с активен и пасивен делители 

 
ВЪРШАЧКА 

Параметрите на вършачния апарат (скорост на въртене на барабана и 

хлабини между барабан и контрабарабан) зависят от пропускателната 
способност и от влажността на растенията.  

Вършачен барабан и контрабарабан 

Влиянието ма параметрите на вършачния барабан за две влажности на 

растителната маса върху загубите на зърно при прибиранее показано на 
фиг. 5. 
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Фиг. 7. Влияние на скоростта на въртене на вършачния барабан върху 
загубите на рапично зърно при 27% в червено и 13% влажност на 

растенията – в синьо 



 

Установено е, че: 
− скоростта на въртене (кръговата честота) на вършачния барабан трябва 

да е между 600 и 800 min
-1

; 

− препоръчват се 700-800 min
-1 

за вършачния барабан при ранно прибиране 
или влажни растения; 

− 600 min
-1

 се препоръчва при навременна или закъсняла жетва; 

− при прибиране на сухи растения в обедните часове се препоръчват  550-

600 min
-1

. 
 

ОЧИСТКА 

Нагласянето на ситата на комбайна “Bison”  (Фиг. 8) се състои от: 
− замяна на стандартното сито с такова с 6-mm кръгли отвори; 

− замяна на долното сито с такова с 4-mm кръгли отвори.  

Освен това: кръговата честота на вентилатора (1), нагласяне на 
плоскостите за насочване на въздушния поток (2), разстоянията за 

жалузийните сита (3) и ъгъла на наклона на ситата. 

 
Фиг. 8. Сита на комбайна: 1 – вентилатор, 2 – плоскости за насочване на 

въздушния поток, 3 – горно сито, 4 – долна плоскост с отвори, 5 – горна 

плоскост с отвори и палци  

 
Горна плоскост с отвори и палци 

Горната плоскост с отвори връща част от начупените стебла от винтовия и  

палцевия транспортьори към овършаващия цилиндър и ситата. Те 
предизвикват допълнително натоварване на горното сито, поради което 

част от зърното остава в горния слой на масата изпадаща след комбайна. 

Това е главната причина за загуби от вършачката. При това загубите не 

надвишават 100-150 kg/ha, но неправилното регулиране на жетварката и 
вършачката може да доведат тези загуби над 550 kg/ha в изключителни 

случаи. Използването на ново сито с 5-7-mm в диаметър отвори, освен 

палците, значително натоварва ситата с върнатата маса и намалява 
върнатото от палцевия транспортьор зърно към вършачката, с което я 

разтоварва както и ситата. Горната плоскост с отвори и палци се окачва, 

както е показано на фиг. 9. 



 

 

 
 

Фиг. 9. Нагласяне на горната плоскост с отвори 
 

Ъгъл на наклона на ситото с палци 

Настройката на ъгъла на наклона на ситото с палци служи за регулиране на 

зърнено-стеблената маса през ситата. При вършеене на стебла с ниска 
влажност, ситото трябва да се придвижи нагоре (с един – два отвора), а при 

влажна – да се смъкне надолу. Ъгълът на наклон на ситото трябва да се 

избира за всеки посев и влажност.  
 

Долна плоскост с отвори 

Освен палцевата плоскост, долното сито трябва да бъде сменено с такова с  

4-mm в диаметър кръгли отвори.  Така се подобрява сепарацията и 
чистотата на зърното (над 94%).  

 

Горно сито 
Степента на отваряне на горното сито зависи от влажността на зърното: 

при влажност над 15%, трябва да има около 8-mm разстояние (процеп); 

при по-ниска влажност и вършитба след подбиране разстоянието трябва да 

се намали до 6 mm, което ще предизвика повишаване на чистотата на 
зърното. Измерването на степента на отваряне (размер на процепа) за 

горното сито може да стане с  уред за измерване на отвори. 

 
Вентилатор 

Теглото на рапичните семена варира в широки граници според влажността 

и сорта. При скорост на вентилатора над 600 min
-1

, семената може да бъдат 

издухани на полето (Фиг. 10). Ето защо тази стойност не бива да се 
надвишава за семена с влажност 16-18%. При двуфазно прибиране се 

препоръчва по-ниска скорост на вентилатора. Нагласянето на скоростта на 

вентилатора става стъпково (например 1, 2, 3), което е свързано с голяма 
грешка – до 50 min

-1
. Поради това настройването трябва да става с 

оборотомер. 
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Фиг. 10. Влияние на скоростта на вентилатора върху загубите на зърно 

 
Насочващи плоскости на въздушния поток 

Горните насочващи плоскости трябва да се снишат с 4-6 mm (от най-

висока горна позиция), а долните (по-широките) – да са в центъра на 

скалата.  
 

Обсъжданите настройки на комбайна и препоръчваните регулировки са 

необходими за правилна подготовка на основните части на комбайна при 
едно и двуфазно прибиране. 

 

2.4. Някои конкретни настройки 

2.4.1. За комбайни от ОНД 
Височината на стърнището трябва да позволява бързо изсъхване на 

растенията в откоса.  

Височина на стърнище: 20 – 30 cm. 
Съотношение между периферната скорост на мотовилото и постъпателната 

скорост на комбайна: 1.0 – 1.1. 

Разстояние между режещата греда и винтовия транспортьор: 20 – 25 mm. 

Постъпателна скорост на комбайна: 4 – 6 km/h. 
Вършачни барабан и контрабарабан: скорост на вършачния барабан 650-

800 min
-1

, разстояние между барабан и контрабарабан на входа 20-25, на 

изхода 7- 13 mm. 

Кръгова честота на въртене на вентилатора 430 – 500 min
-1

. 
Заслонка (насочваща въздушния поток) ½ - ⅓. 

Отваряне на горното жалузийно сито ½ - ¼. 

Отваряне на долното жалузийно сито ¼. 
2.4.2. For Claas Mega комбайни 



Разстояние между режещата греда и винтовия транспортьор:: 25 – 30 mm. 

Положение на ръчката за хлабината между барабан и контрабарабан: 6.  
Ламаринен сегмент на предния контрабарабан – 6.5 х 38. 

Телен сегмент на предния контрабарабан – 10 x 35. 

Положение на въздушната дроселова клапа – 3. 
Кръгова честота на въртене на вършачния барабан – 750 min-1. 

Отвори на горното жалузийно сито – 4 – 6 mm. 

Отвори на жалузийно сито удължение – 4 – 6 mm. 

Отвори на долното жалузийно сито – 3 – 5 mm. 
Кръгова честота на въртене на вентилатора – 750 min

-1
. 

2.5. Качество на сушене, почистване, обработка и съхранение 

Пазарните изисквания определят технологиите за почистване, сушене, 
обработка и съхранение на зърното. Например те могат да включват 

стандарти като: 

 Основа на плащането е 40% маслено съдържание: 

 Максимално примеси до 2% тегловно (включително надробени и 

напукани зърна); 

 Влажността да не надвишава 9%. 
 

ОБРАБОТВАНЕ 

Рапичните семена са твърде малки и могат да изтекат при всякакви 
машини, включително прибиращи и обработващи: от комбайна до 

транспортното средство. 

Всички машини в началото на жетвата трябва да се проверят за протичане 
и специално: 

1. Комбайн: Връщащ транспортьор. Зърнен транспортьор. Връзките на 

винтовия транспортьор и бункера. Сита 

2. Ремаркета 
3. Елеватори и други транспортьори 

4. Сушилни 

5. Автомобили: (a) когато са празни (b) уплътнени бордове за разтоварване. 
Запечатване на връзките може  да бъде с помощта на самозалепваща лента, 

плат или пластмаса, до която се поставя самозалепваща се лента или други 

подобни ленти. Успешно за тази цел може да се използва и смола. Работа 

при сухи условия, когато съдържанието на влага е под 10% може да 
причини увреждане на семената. Ъгловата скорост при почистване трябва 

да се намали възможно най-ниско, за да се предотвратят загуби от такъв 

характер. Комбинирането на работа рано сутрин и късно вечер е доста 
полезна в този случай. 

 

ВЕРИЖНИ И ГРЕБЛОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ 

Не е проблем да се използват за рапица всякакви верижни и греблови 
транспортьори. Такива използвани за зърнено-житни, успешно може да се 



използват и за рапица. Получаваната производителност е близка на тази 

при зърнено-житни култури. Разбира се, ако те не са хоризонтално 
проблемите ще се увеличат.Сухите рапични семена под 9% може да паднат 

зад греблата и да предизвикат блокиране на транспортьорите. 

  
ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ 

Няма проблеми за рапица да се използват всякакви лентови транспортьори 

Такива използвани за зърнено-житни, успешно може да се използват и за 

рапица. Получаваната производителност е близка на тази при зърнено-
житни култури. Всякакви лентови транспортьори са подходящи, когато се 

използват хоризонтално. Производителността им пада при работа под 

наклон. Кофичковите транспортьори също се ползват с успех. Трябва да се 
внимава, за да не се начупят зърната с кофите или колелата на 

транспортьорите. Тракторните вилкови и кофови товарачи също са 

подходящи. 

 
СУШИЛНИ ЗА СЕМЕНА 

Най-вече в сезона е необходимо да се суши, за да се запази зърното. 

Типичната влажност при прибиране може да е  между 15% и 20%. 
Необходимо е да се намали до 8% за сигурно съхранение. Подробно 

изискванията са показани в таблица 2.  Сушенето на семената включва 

вентилиране със сух въздушен поток непрекъснато или на партиди. 

Рапичните семена обикновено имат два пъти по-голямо въздушно 
съпротивление от това на овеса. В сушилни с насипно зърно това 

ограничава максималната височина на зареждане на зърното и намалява 

производителността при непрекъснато сушене. Данни за съпротивлението 
може да се намерят в таблиците за физическите характеристики на зърното 

 

СИСТЕМИ ЗА СУШЕНЕ 

Всякакви методи за сушене на зърнени култури може да се прилага за 
рапица. Най-важните различия са тези за размера, равновесното 

съдържание на влага и типичното необходимо намаляване съдържанието 

на влага. Трябва да се внимава преди натоварването на рапицата в 

сушилните инсталации семената да не ще изтекат в труднодостъпни места, 
където може да се превърнат в опасност за здравето и живота. Важно е да 

се избегне замърсяване на рапица с зърнени култури и за това сушилните, 

почистващите машини и съоръженията за съхранение трябва да бъдат 
напълно почистени преди да бъдат използвани. 

Равновесната влажност при рапицата е много по-ниска от тази за 

зърнените култури. 18% е много влажна, отговаряща на 23% за ечемик, 9% 

е суха, отговаряща на 15% за ечемик. 30% повече влажност трябва да се 
премахне, тъй като е необходимо намаление до 9%. Това има съществен 



ефект върху степента, с която една сушилна за зърнено-житни ще работи 

при рапица. 
Рапица в насипно състояние оказва значително по-голям натиск от 

зърнените култури и по тази причина се препоръчва височината на 

складиране в насипно състояние да не надвишава 2.44 m. 
 

СУШИЛНИ С НЕПРЕКЪСНАТО СУШЕНЕ 

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ 

Сушилните с непрекъснато сушене не са най-подходящи за рапица поради 
изтичането на зърното. Поради лесното изтичане на семената, сушилните 

не ще могат да поддържат желаната производителности масови потоци. 

По-високото въздушно съпротивление увеличава ограниченията при 
сушене. В сушилни, където дебелината на слоя може да се регулира 

независимо от управлението на производителността, дебелината на слоя 

може да се намали до ⅔ от тази при зърнено-житните. Семената отдават 

влагата си сравнително лесно на изсушаващия въздух, но резултатите са 
по-ниски поради следните основни причини: 

1. Въздушното съпротивление е грубо два пъти по-голямо спрямо това на 

зърнено-житните. 
2. Когато се суши рапица, да кажем от 15% до 8% което е нормална 

ситуация, 7% влага трябва да се отстрани. Това е често два пъти повече от 

това при зърнено-житните. 

3. Дебелината на слоя зърно в сушилната обикновено е по-малка от тази 
при зърнено-житните. 

Управлението на температурата на въздуха е важно. Твърде високата 

температура убива семената. Допустимата температура е посочена в 
таблица 10. 

 

Таблица 10. 

Максимално допустима температура при непрекъснато сушене за 
запазване на зародишите 

 

Влажност, % 17 19 21 23 25 27 29 

Максимална 

температура 

на 
семената, °C 

65 60 55 49 43 38 32 

 
Тези температури трябва да бъдат спазвани, за да не бъдат унищожени 

рапичните семена почти веднага. В непрекъснатите сушилни, където 

въздушната струя е намалена поради високото въздушно съпротивление на 
рапицата, е важно да се провери дали управлението на горелката 

функционира правилно и, че температурата на въздуха и оттук на семената 



не е твърде висока. Разрушаването на семената при висока температура, 

дори и когато са сухи, може да бъде доста бързо. Охладителната част от 
сушилните с непрекъснато действие може да бъде недостатъчна за 

намаляване на температурата на семена до безопасно ниво за дългосрочно 

съхранение. Основната причина за този проблем отново е намален поток, 
причинен от високото въздушно съпротивление на семената. Топлите 

семена в насипно състояние имат тенденция да се охлаждат относително 

бавно, защото отново съпротивлението на въздушния поток ограничава 

обема на въздуха, който може да се движи чрез конвекция. Тази трудност 
може да бъде преодоляна чрез принудително вентилиране в инсталацията 

за съхранение. 

Дебити на вентилаторите of 8.5-17m³/h/t трябва да се проверят съответно. 
Когато се вентилира малък обем, температурата на семената трябва да е 

под 10°C. 

 

ПРЕДСУШИЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕМЕНА 
Много инсталации за непрекъснато сушене не осигуряват такава 

производителност като при прибирането. Временното съхранение на 

влажните семена е необходим, ако периодът на съхранение е повече от 12 
часа. Тогава е необходимо да се осигури охлаждане при предсушилното 

съхранение. Вентилирането с атмосферен въздух с дебит 0.6 - 0.8 m³/min/t 

може да е подходящо. Дебелина на слоя 1.5 m ще изисква 2.5-5 hPa 

налягане. 
 

СУШЕНЕ В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ 

Конвенционалните подови и шахтни сушилни могат да се ползват за 
сушене на маслодобивни семена. Не е необходимо вентилиране чрез 

всмукване. Основните неща, на които трябва да се обърне внимание са 

дебелината на слоя и управлението на вентилирането. 

 
ПРОЦЕС НА ПАРТИДНО СУШЕНЕ 

Важно е да се разбере начинът по който се осъществява процеса на 

партидно сушене. При зареждане всички семена имат приблизително 

еднаква влажност. Веднага след навлизане на сушилния въздух в долните 
слоеве на семената в насипно състояние, сушенето започва. Влагата се 

поема от въздуха от най-ниските слоеве на семената. Това изпаряване на 

вода довежда до охлаждане на семената. 
Сушилният въздух бързо достига състоянието на равновесна влажност с 

тази на семената и не може да поеме повече влага. Този влажен въздух 

минава през останалите слоеве семена и напуска обема от зърно. След 

малко семената до източника на въздух ще са сухи и ще престанат да 
овлажняват минаващия въздух.  По този начин последователно се 

изсушават всички слоеве семена, включително и най-горните. 



Важно е да се разбере, че семена в горните слоеве ще останат влажни до 

приключване на сушенето поради изпаряването на влагата от семена в 
долните слоеве. Тези горните слоеве ще в същото време остават хладни. За 

да се разбере кога процесът е приключил, необходимо е да се контролира 

крайното съдържание на влага в семената. То се определя чрез 
контролиране на относителната влажност на сушилния въздух. Връзката 

между относителната влажност на въздуха и съдържание на влага в 

семената е дадено в таблица 3. 

Например, ако нужната влажност на семената е 9%, сушилният въздух 
трябва да е с 70% относителна влажност. Семената в долния слой ще спрат 

да отдават влага на въздуха, докато тяхната влажност достигне 9%. 

Управлението на влажността понякога включва внасяне на топлина в 
изсушаващия въздух. Доброто управление на подаването на топлина е 

важно, тъй като повечето топлина ще доведе до преизсушаване на долните 

пластове и ще забави сушенето. Използването на много топлина в частност 

когато семената са студени и влажни, може да доведе до кондензация на 
влага в горните слоеве, което да предизвика образуване на кора и по-

нататъшно забавяне на сушенето. 

 
БЕЗОПАСНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ 

Концепцията за безопасна дебелина на слоя е практичен начин за 

гарантиране, че горните слоеве започват да съхнат, преди някое опасно 

влошаване да настъпи. Като цяло, по-влажна входяща култура, по-тънко 
трябва да го да се разпредели, ако искаме да се изсуши успешно. 

Общото изсушаване зависи от количеството влага, която трябва да се 

отнеме и мощността за сушене. Сушенето трябва да приключи преди да 
станат сериозни повреди по семената. Така нужният дебит на вентилатора 

ще нараства с влажността на семената. Таблица 11 показва връзката между 

началната влажност и дебита на вентилатора. 

 
Таблица 11. 

Дебит на вентилатора според началната влажност 

Начална 

влажност, % 
10 12 14 16 18 20 22 24 

m³/h/t 65 131 202 277 354 435 522 612 
 

Хигиена на складовете 

Чистотата и хигиената на складовете е най-важното нещо преди сушенето 
и складирането. Отправната точка е чистотата. Всички остатъци от 

предишни растения трябва напълно да бъдат почистени и изгорени.  

Всички транспортьори трябва също напълно да бъдат почистени. След 
завършване на този етап повърхността на склада трябва да се обработи с 

химикал, включително вътрешността на контейнери и всякакви други 



повърхности, които са в контакт със зърното. Където сградите се използват 

за добитък и съхранение на зърно, трябва да бъдат основно да са 
почистени и дезинфекцирани преди използване. Те трябва да бъдат измити 

и дезинфекцирани след това с подходящ продукт.. Накрая трябва да се 

оставят да изсъхнат добре преди да бъдат използвани за съхранение на 
зърно. 

Използваните вентилатори обикновено трябва да работят с 7.5-12.5 m 

воден стълб. Въздушното съпротивление на семената зависи от дебелината 

на слоя. (По-дебел слой – по-голямо съпротивление). Максималната 
дебелина на слоя за конкретна начална влажност определят най-високото 

допустимо въздушно съпротивление.  

 
Данните от таблица 12 могат да се ползва за определяне на безопасната 

насипна дебелина на слоя за сушене при подови сушилни или в шахти, 

вентилирани отдолу. 

 
Таблица 12 

Примерни варианти п-ри начална влажност и пад на налягането в семената 

за безопасна дебелина (M) за сушене на пролетна и зимна рапица 
 

Пад на 
налягането воден 

стълб 

Начална 
влажност % на 

база водно 

съдържание 

Дебелина M 

Пролетна Зимна 

5 cm 

10 2.13 3.25 

12 1.46 2.20 

16 0.97 1.46 

20 0.76 1.12 

25 0.61 0.88 

10 cm 

10 2.92 4.44 

12 2.00 2.99 

16 1.34 1.98 

20 1.06 1.52 

25 0.85 1.22 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИРАНЕТО 

Поради бързината, с която се развалят влажните семена, много важно е 

сушенето да започне най-скоро след прибирането. Вентилирането трябва 
да е без прекъсване до намаляване на влажността на повърхността до 12%. 

След това чрез вентилиране с въздух 60-70% относителна влажност, при 

необходимост с добавяне на топлина, трябва да се доведе влажността на 

семената до 7½% - 9%. Покачване на температурата с 1°C ще намали 



относителната влажност с около 4%. Относителната влажност на въздуха в 

главния въздуховод трябва да бъде наблюдавана през крайните стадии на 
сушене чрез хигрометър и подаването на топлина да се базира на тези 

измервания. Двигателите на вентилаторите може да  увеличат подаването 

на топлина, например при неизправност, и да дават по-висока температура 
от желаната, частично и поради по-високото налягане на системата спрямо 

това за зърнено-житни. Оттук може да се очаква и по-малък въздушен 

поток. Веднага след като сушенето е завършено и когато 

метеорологичните условия позволяват, семената трябва да бъдат охладени 
до под 10 ° C. В идеалния случай, охлаждане трябва да се извършва с 

атмосферен въздух с относителна влажност не повече от 80%, за да се 

избегне повторно овлажняване на семената. Охлаждането може да се 
управлява ръчно или в големи инсталации с термостат на база разликата 

между началната влажност на зърното и околния въздух. Охлаждането на 

семената ще предотврати появата на акари и други вредители при 

съхранение.  
 

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

Рано предупреждение за влошаване на семената може да бъдат получени 
чрез разхождане по повърхността, сондиране и отбелязвайки всяка 

необичайна миризма. Когато достъпът до семената е труден, 

предупреждение за предстояща беда може да бъде получено чрез 

наблюдение на температурата на семената. Дистанционно отчитане с 
електронни термометри в различни точки за наблюдение може да се 

използва за проверка на условия за зърното. Важно е да се прави запис на 

температурите през постоянни интервали, така че температурните 
тенденции да бъдат забелязани и да се предприемат подходящи действия.                                                                                                              

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА 

Точното измерване на влажността на семената при прибиране на реколтата 
е от жизненоважно значение за успеха на всяка операция по изсушаване. 

Електрическите влагомери дават ненадеждни резултати над 12%. В 

диапазона от 12% до 17% грешката може да бъде ± 2%. Разнообразие в 

условията на отглеждане може да повлияе на електрическите свойства на 
семената и затова е препоръчително да се калибрира всеки влагомер най-

малко веднъж годишно. С цел увеличаване на обхвата на измерване на 

електрическите влагомери, възможно е да се смесват равни количества 
сухи семена с известно съдържание на влага с мокри семена с неизвестна 

влажност за да се определи съдържанието на влага на сместа и оттам да 

намерите съдържанието на влага в мокрите семена (виж таблица 13). 

 
 

 



Таблица 13 

Определяне влажността на семената чрез сравнение със семена с еднакъв 
обем с известна влажност 

 

Влажност 

на 

сместа, % 

11 12 13 14 14 15 16 17 

Влажност 
на сухи 

семена 8 

14 16 18 20  22 24 26 

9 13 15 17 19  21 23 25 

10 12 14 16  18 20 22 24 

Грешка 

на метода 
± 2% ± 5 % 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО 

АКАРИ 

Акарите са основен вредител при съхранение на маслодайна рапица. 

Проучванията са показали, че те са ендемични в повечето складове, но се  
развиват само, ако културата се съхранява на твърде топло и/или 

прекалено влажно. Акари са ½ мм дълги и светлокафяви на цвят. 

Обикновено те се възприемат като кафяв прах върху повърхността на 
културите. Ако условията са идеални, те могат да се размножават пет пъти 

една седмица, оставяйки кухи семена и повишено съдържание на влага. 

ПЛЕСЕНИ 

Складовата плесен може да развали всичкото зърно. Тя може да свързва 
семената в едно твърдо цяло. В допълнение те може да предизвикат 

заболявания на белите дробове, затова при обработка на семената трябва 

да се носят маски. 

Плесените предизвикват намаление на добивите, нарастване на влажността 
и свободните мастни киселини в семената. 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗВАЛЯНЕТО НА ЗЪРНОТО 

Фермерите трябва да оценят, че изсушаването до 8% е първата от двете 
стъпки за продължително съхранение. Изсушеното зърно трябва да се 

охлади. Трябва да се наблюдава и записва.. 

Температурата на семената при напускане на сушилната от горещия въздух 

ще е от 21 до 32°C. Изсушените семена при партиден метод ще бъдат по-
хладни, но също се нуждаят от охлаждане. 

АЕРИРАНЕ С МАЛЪК ОБЕМ ВЪЗДУХ 

Изсушените семена с топъл въздух се нуждата от незабавно по-нататъшно 
охлаждане. Охлаждането с малък обем въздух е най-икономично. 

Това включва умерен въздушен поток и малка мощност на вентилаторите 

за съхраняваните семена. Вентилаторите започват да работят веднага след 



завършване на сушенето, например с въздух отвън помещението. Те 

работят, ако този въздух е с по-ниска температура от тази на зърното. По 
този начин ще се намали началната температура на зърното до 12-17°C. 

ВТОРИЧНО НАМАЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

Когато температурата на околната среда падне през септември, трябва да 
се започне с охлажданетоWhen ambient temperatures drop in September 

cooling should begin again to reduce the heap temperature. Целта е да се 

достигне температура 8-15°C. При достигането й развитието на акари и  

гъбички се намалява значително. 
КРАЙНО НАМАЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

При настъпване на студено време се налага последно охлаждане. Целта е 

температурата при съхранение да падне до 5°C. При тази температура се 
прекратява активността на акарите. 

ДЕБИТ НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ 

За аериране с малки обеми са необходими само вентилатори с 0.17 m³/min/t. 

Те често са задвижвани с маломощни еднофазни електродвигатели. 
Въздушните обеми са твърде малки и не предизвикват повишение на 

влажността на зърното. Те трябва да работят само при температура на 

външния въздух по-ниска с не по-малко от 2°C спрямо тази на зърното. 
Грубо всяка фаза на охлаждане продължава за около 100 часа работа на 

вентилатора. Процесът може да бъде автоматизиран с диференциален 

термостат за управление на вентилатора.  

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА РАПИЧНИТЕ СЕМЕНА 
Насипната плътност на влажните семена може да е около от 470.67 Kg/m³ 

до 649.2 Kg/m³ при прибиране, но те се свиват при сушене и почистване и 

имат плътност от 711-727 Kg/m³ (1.37-1.4 m³/t). Порьозността им е около 
39%. 1000 семена тежат между 4.0 и 5.7g в зависимост от сорта и сезона. 

Средно семената са с 1.9-2.0 mm диаметър. При опит със сито повечето са 

в диапазона 1.2-2.5 mm. Вътрешният ъгъл на триене при покой е около 22 °. 

Това означава, че налягането на зърното на рапицата може да е значително 
по-голямо от това на пшеница при подобни складове. 

РЕЗЮМЕ 

СИСТЕМИ ЗА НАСИПНО СУШЕНЕ 

 Насипната плътност на сухи семена е 1.37-1.40 m³/t. 

 Приема се съпротивление при насипно сушене от 8.32 cm/m³. 

 Щом сушенето започне, вентилаторите трябва да работят денонощно.  

 Не добавяйте топлина 

СИСТЕМИ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ 
Знайте началната влажност и нагласяйте температурата на сушене. 

2.6. Производителност и разход на гориво на комбайните 

Производителността на комбайните зависи преди всичко от 
постъпателната скорост. Оптималната скорост е тази, гарантираща 

достатъчна производителност (за прибиране на всичката рапица за 5 или 



по-малко дни с наличните комбайни комбайнери) при допустими загуби на 

зърно. Това е твърде сложен проблем, който може да се реши най-добре 
практически. 

Друг важен фактор за ефективността на прибирането на рапицата е 

разходът на енергия. Например при прибиране и повишаване на 
височината на стърнището от 0.2 до 0.3 m, часовият разход на гориво при 

конкретни комбайни може да намалее с 4.9±0.5 l/h. Когато скоростта на 

вършачния барабан се увеличи от 500 на 650 min
-1

 разходът на гориво се 

увеличава с 5.2±1.2 l h
-1

 допълнително. При осигурено постъпване на 
оптимална маса от рапица (за примера 10.0 kg.s

-1
) е 71.3±0.4 l/h или около 

4.0 l/t. Разбира се разходът на гориво трябва да се определя за всеки 

комбайн, биологичен добив, височина на стърнището и състояние на 
посева. 

 

 

 
3. Техника  

3.1. Комбайни 

ГОМСЕЛЬМАШ (Беларус) 

 
 

КЗС-9-1 “Славутич” (Украйна) 

 



 

Claas (Германия) 

  
 

John Deere (САЩ) 

 
 

New Holland (Холандия) 

 
 

 

 
 

 

 



3.2. За жътва и овършаване 

Адаптер (приспособление) за рапица (Metalagro) 
 

 

Адаптер (приспособление) за рапица ПР 4,5 – 7,5 m (Metarem) 

 

Технически данни Хедер  

 4,5 5,1 Mega 5,4 Lexion 6,0 6,6 7,5 

Ширина на работа, 

mm 
4500 5100 5400 6000 6600 7500 

Максимална 

производителност, 

ha/h 

27 30 32 36 40 45 

Максимална 

скорост, km/h 
6 6 6 6 6 6 

Габарити, mm 

Ширина 5100 5700 6000 6600 7200 7500 

Дължина 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Височина 1390 1390 1390 1390 1390 1390 

Маса, kg 495 540 590 610 630 660 

 

http://www.metalagro.bg/ro
http://www.metarem.com/


 

Удължител за хедер за рапица ПЗР-6 

 

 

 

 Удължител за хедер за рапица с електрически стеблоделител ПР-6 (Мелитипольская 

агропромышленная компания) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://vikelzhatka.narod.ru/technics/pzr6.html
http://mapk.su/?page_id=81
http://mapk.su/?page_id=81


3.3. Превозни средства 

Тракторни ремаркета – за предпочитане високообемни или обикновени 

 
 

Товарни автомобили – за предпочитане селскостопански или обикновени 

 
 

 
 

 

3.4. За обработка след прибиране 
3.4.1. Зърночистачна машина (Aya LTD) 

 

http://aya-mash.com/media/uploads/cleaner_eng.pdf


3.4.2. Мобилна зърносушилна (Aya LTD) 

 
3.4.3. Шахтова зърносушилма ЗСШ-100, ЗСШ-40 (Parvi may – PLC) 

 
 

 

 
 

3.5. Складове за зърно 

3.5.1. Силози 

 

http://aya-mash.com/cat/Graindryers.html
http://www.pm-dad.com/produkti_rastenievadstvo_EN/produkti_rastenievadstvo_1_EN.html


3.5.2.  Помещения за складиране на зърно 

 


