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Abstract:  

Производството на луковици от цветни култури е един от най-динамичните сектори в областта на специфичните 
системи за земеделско производство. Поради интензивният им характер се наблюдава бърза промяна в условията за 
отглеждсане, като тенденцията е те да се променят по-бързо в сравнение с останалите традиционни за българското 
земеделие култури. За да се приложи специализирана система за земеделско производство трябва да са налице следните по-
важни условия: - наличие на висококвалифицирани специализти, запознати със специфичните биологични и физиологични 
особености на цветните култури, с технологиите на отглеждане, прибиране, съхранение и ускорено производство на цвят; 
- наличие на универсални и тясно специализирани машини и оборудване; - наличие на условия за размножаване и съхранение, 
вкл. лабораторна база и закрити производствени площи. 

Production of bulbs from flower crops is one of the most dynamic sectors in specific farming systems. Due to their intensive nature, a 
rapid change in growing conditions, as they tend to change more quickly than other traditional Bulgarian agricultural crops. To implement 
specialized farming systems the following important conditions must be available: - the availability of highly specialized staff, familiar with 
specific biological and physiological characteristics of flower crops, with growing technologies, harvesting, storagе and accelerated 
production of flowers; - the existence of universal and specialized machines and equipment; - аn environment оф propagation and storage, 
incl. laboratory facilities and outdoor production areas. 

Key words: specific agricultural production systems, machines, flowerbulb production; basic technological processes, fertilizing,  soil 
tillage, drilling, harvesting 

 
 

Въведение 

При проектиране на оборудване и техника за 
производство на луковици и цветя трябва да се изхожда от 
презумцията, че те са биологични обекти и изискват както 
внимателна обработка, без повреди и травмирания, така и 
тази обработка да се извърши в точно определен период от 
време, което ще доведе до минимални загуби. Луковиците, 
клубените и грудките от почти всички видове и сортове 
изискват добре дренирана и аерирана почва [2]. Изборът на 
подходяща почва се явява най-критичният показател в 
технологията за отглеждане [1]. По-вечето от цветните 
видове изискват да се поддържа постоянна влажност на 
почвата през целия производствен сезон, но те не могат да се 
отглеждат успешно при лошо дренирани и аерирани почви. 
Това води до нападение от редица заболявания като най-
сериозно е нападението от Pythium [16, 19, 31]. Прибирането, 
сортирането и съхранението са също важни процеси, 
изискващи сериозно внимание. 

Основни технологични процеси и средства за 
механизирането им 

Първото и най-важно условие за отглеждане на 
луковични култури за луковици и рязан цвят е изборът на 
почвен тип. Той може да повлияе както върху размера на 
отгледаните луковици, така и на начина им на прибиране и 
на способностите им да преодоляват критични условия, 
каквито са особено ниските температури през зимните 
месеци [25, 26]. 
Второто условие провеждане на всички технологични 
процеси, вкл. контрол и борба срещу нападенията от болести 
и неприятели I прилагане на  специализирано 
сеитбообръщение [4, 33, 34]. В него не трябва да участват 
картофите тъй имат общ икономически важен неприятел – 
нематодите.  

Някои сортовете на зюмбюла и лалето показват най-
добър потенциал на растеж и се отглеждат най-добре в 
песъчливи почви, докато други предпочитат глинести почви. 
Въпреки че има и изключения, то може да се твърди че 
повечето от цветните луковични видове предпочитат рН на 
почвата между 6-7. Много високи или много ниски 
стойности на рН водят до т.н. “погаряне” на корените. 

Луковиците трябва да могат лесно да се разпознават  и 
отделят от почвата. Напоследък типът на използваната почва 
има и пазарен ефект, поради прякото и влияние върху 
външния вид и украската на туниката. Лалето е най-добрият 
пример в това отношение. 

 
Таблица 1.Схема на сеитбооборота по години 

Години Обработваема площ (полета) 
 I II III IV 

1 Зимни житни Луковични цветя Зеленчукови култури Окопни култури 
2 Луковични цветя Зеленчукови култури Окопни култури Зимни житни 
3 Зеленчукови култури Окопни култури Зимни житни Луковични цветя 
4 Окопни култури Зимни житни Луковични цветя Зеленчукови култури 
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Местото на цветните луковични култури в 
сеитбообръщението определя до голяма степен и подбора на 
системата от машини за обработка на почвата. [3, 5, 6]. 
Известно е, че най-добри предшественици на луковичните 
култури са есенниците – пшеница и ечемик. Основните им 
предимства са, че се прибират рано и оставят обработваемата 
площ чиста от плевели и растителни остатъци. С най-голям 
ефект се използват три и четириполните сеитбобръщения, 
като площите се редуват със зърнени и зеленчукови култури. 
(Таблица 1). 

Изхождайки от предпоставките за екологосъобразно 
производство са насочени и следните препоръки, а именно: 

• При редуване на културите – за райони и ферми с 
интензивни зеленчукови култури, цветни култури могат 
да се отглеждат всяка година след моркови и лук; 

• За райони и ферми със слабо развити зеленчукови 
култури – могат да се отглеждат 2 последователни 
години цветни култури, моркови, фуражни треви и др.; 

• За райони и ферми със зеленчукови и зърнени култури, 
пшеница (ечемик), моркови, фуражни треви или друга 
зърнена култура (соя, царевица), лале. 

 
1. Основно торене 
Основното торене е с минерални торове. Въпреки някои 

твърдения, цветните култури не понасят добре торенето с 
органични торове. То се прилага само на  
силно песъчливи почви с цел повишаване съдържанието на 
органично вещество [12]. От изкуствените се предпочитат 
калиевите и фосфорните в дози от 15 до 25 kg/dka. 
Желателно е те да са гранулирани. То може да се извърши с 
наличните торовнасящи машини. Освен тези торовнасящи 
машини, които не са прецизни в равномерността на 
разпръскване върху повърхността на почвата, което е 
предопределено от принципа им на работа, то в 
цветопроизводството трябва да намерят приложение 
торосеялки, работещи на пневматичен принцип с отклонение 
от зададената норма до 10% и разномерност на разпръскване 
– не по-малка от 92-94%. 

 
2. Основна обработка на почвата 

 
Първата технологична операция от процеса основна 

обработка на почвата е подметката на стърнището. Извършва 
се с масово разпространените лющилници и дискови брани 
БД-10 и БДТ-7, агрегатирани с трактори от клас 2 и 3 t. При 
маломерни площи се използва и дискова брана БДТП-2.0. 

Основната обработка се извършва в периода 20 юни – 15 
август при предшественик житни култури или най-късно до 
15 септември при други предшественици с плугове ПП 4 х 
40, ПН – 3 х 35 на дълбочина до 0.35 m. Тъй като за 
условията на РБългария цветните култури трябва да се 
отглеждат на поливни площи, то за предпочитане е 
дълбоката оран да се извършва с обръщателни плугове за 
получаване на изорано поле без гребени и разори [8]. 
 

2.1. Лехообразуване 
Лехообразуването е специфичен проблем при отглеждане на 
луковичните растения. Сходството с промишленото 
зеленчукопроизводство се основава на факта, че и в двете 
направления е заложен леховият начин на отглеждане на 
културите. Стандартната ширина на лехите е 1.5 и 2.0 m, 
[13]. Последният размер се основава на изискването за по-
пълноценно използване на земята, но за целта е наложително 
да се използва специален лехообразувател. Системата 
машини, внедрена в РБългария за лехообразуване се състои 
от три машини – браздооформител, машина за профилиране 
на лехите и лехообразувател . Основните работни органи са 
четири браздача и три ротационни фрези.  

При оформянето на лехите за засаждане на луковиците, 
за предпочитане е единичното оформяне на леховата 

повърхност, като профилът на браздите и лехата е по схемата 
40 х 160 х 40 cm или 40 х 120 х 40 cm, (фигура 1а). 

Агрегатирането на лехообразувателя се извършва с 
трактори от клас 1.4 и 2.0 t при регулируемо междуколесно 
разстояние. Критериите за оценка на лехообразуването при 
производството на луковични цветя са твърде специфични и 
трудно могат да бъдат постигнати с известните машини, 
използвани в зеленчукопроизводството. 

Поради наложилите се традиции в производството на 
цветя в Холандия и последвалото монокултурно отглеждане 
с неговите отрицателни страни се налага прилагане на една 
специфична операция - подмяна на горния почвен слой с 
този, който се намира под него, [17]. Това е възможно, тъй 
като почвите са песъчливи и леки и съставът им до 0.5 м е 
еднакъв. В миналото това се е извършвало чрез натрупване 
на почвата във вид на тирове а срещу него на около 5 м. 
разстояние се натрупва долният почвен слой, като след това 
те се разстилат. Сега тази тежка и изключително трудоемка 
операция се извършва механизирано. За условията на Р 
България, това не се налага, поради извършващото се 
сеитбообръщение и наличие на достатъчно незамърсени с 
пестициди почви. 

 

 
                                а) 

                                      
б) 

Фигура 1. Използвани начини за засаждане на 
луковиците: а – лехова; б – редова 

 
Уплътняването на почвата е проблем, който влияе 

отрицателно върху растежа и развитието на растенията и 
използването на продълбочители е наложително.  
 

3.  Садене 
 

Време, дълбочина и гъстота на засаждане. Тъй като 
луковиците имат различна устойчивост на влиянието на 
климатичните фактори, то точното време на засаждане 
варира в широк диапазон в зависимост от вида и сорта. 
Някои от тях се засаждат през есента, докато други - през 
пролетта [7, 9]. Гъстотата им също е променлива величина и 
зависи от размера на луковиците, поредния номер на 
годината в която се отглеждат и от системата на засаждане – 
на лехи или на редове. Точното определяне на нормата на 
засаждане трябва да стане за всеки вид и сорт в зависимост 
от горепосочените обстоятелства. Специализирани машини 
за садене, (фиг 2.). 

Като технологична опрерация, засаждането на 
луковиците в полски условия трябва да се извършва в 
периода от 20 септември до 15 октомври за 3-4 работни дни. 
В зависимост от вида и сорта, тази операция може да се 
приложи и в началото на м. ноември, ако се изискват по-
ниски температури при засаждането. Известни са немалко 
приспособления към машините за садене. 
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Фиг. 2. Схема на машина за редово засаждане на луковици 

1 - основна рама; 2 – бункер; 3 - шибър;4 – механизъм за 
регулиране дълбочината на засаждане; 5 – дискови 
загърлячи; 6 – допълнителна рама; 7 – садачен апарат с 
дозиращи вибратори; 8 – браздачи; 9 – опорно-задвижващи 
колела; 10 – механизъм за задвижване на садачния апарат. 
 

 
Фиг. 3 Машина за садене на луковици МСЛ – 15/18 

а – общ вид: 1- рама; 2 – полуавтоматична триточкова 
система; 3 – опорни задвижващи колела; 4 – бункер за 
луковиците; 5 – дискови бъркалки; 6 – отвори в дъното на 
бункера; 7 – шибър; 8 – четиристепенен зъбно-верижен 
механизъм; 9 – наклонено дъно; 10 – захранващо корито; 11 
– садачни апарати; 12 – въртящи се четки; 13 – подпори; 14 
– работна площадка за работника; 15 – лукопроводи; 16 – 
ботуши; 17 – пружинно-лостов механизъм за регулиране на 
ботушите; 18 – следообразуватели, б – садачен апарат на 
машина МСЛ-15/18: 1 – диск; 2 – предпазител към бункера; 
3 – направляващ улей. 
 

На фиг. 3. (а,б) е показана машина за садене на луковици, 
работеща на леховия принцип.Със садачната машина могат 
да се садят луковици и клубенолуковици на цветя, апражик, 
чесън, жълъд и други, които са почистени от странични 
примеси и разделени на групи, съгласно изискванията на 
БДС. Агрегатира се с трактор от клас 0.9 и 1.4 t.  Машината е 
трисекционна, но при необходимост може да се преустрои и 
на една секция. 

Садачните апарати са изработени от пластмасови 
дискове с алвиоли за изсяване на луковиците, 
удовлетворяващи следните размери: от 9 до 15 mm; от 15 до 
22 mm и от 22 до 35 mm.  
Съществен елемент в технологията за производство на 
луковици (и нов за условията на РБългария) е поставянето на 
мулчиращ слой върху повърхността на почвата след 
засаждане. При засаждане на площи, където се очакват 
ниски температури и замръзвания, площите се покриват със 
слама след засаждането. В Холандия, площите засадени с 
луковици от зюмбюл се покриват със слама. Тази 
технологична операция трябва да се прилага и в условията на 
РБългария. Има разработени конструкции машини за тази 
цел, но при добре наситнена слама може успешно да се 
използва варианта, при който тя се разхвърля с ремарке за 
оборски тор. За райони със силно изразена ветрова ерозия, се 
налага допълнителна обработка чрез преминаване по 
повърхността на полето с машини с притъпени дискови 
работни органи с цел вкарване на една част от сламата в 
почвата (около 30 %), която да се задържи там и да не се 
изнася от силния вятър. Тази операция би изиграла много 
голяма роля за условията на РБългария от гледна точка на 
запазване на влагата в почвата през пролетните месеци 

(март, април, май), поддържане на равномерна температура и 
предпазване от развитие на плевели. 
 

4. Растителна защита  
 

Както при всички останали култури, така и при цветните 
се използват хербициди за контрол на плевелите. Точното им 
приложение зависи от правилата за приложение и е различно 
за отделните страни [18].  

Ако в площите се открият унищожителни за цветните 
култури плевели (като коренични, троскот и балур, то такива 
площи не трябва да се използват, или плевелите трябва да се 
унищожат с познати методи, преди луковиците да се засадят. 
Продължителността на отглеждане на луковичните растения 
в полеви условия определя и системата за борба с плевелите. 
За условията на РБългария, тя няма да има особено значение 
по време на вегетацията на лалето, тъй като до момента на 
изваждането плевелите са в началния си период на развитие. 
Съществен елемент в това отношение играе и мулчирането 
със слама, което може да забави развитието им. 

Някои видове луковици престояват в почвата повече от 
една година  Почвата, която се използва в оранжериите се 
стерилизира за да се контролират не само плевелите но и 
болестите и неприятелите. 

Цветните луковици се нападат от голям брой болести и 
неприятели. За целта, както при борбата с плевелите се 
използват одобрени за всяка страна фунгициди и 
инсектициди [29,30].  
Първото и важно условие, което трябва да се спазва е 
честоповтарящата се инспекция на полето и внимателен 
оглед на растенията, като тези които са инфектирани трябва 
незабавно да се изваждат. Всички действия, които водят до 
механични повреди и могат да послужат като гостоприемник 
за зараза трябва да се избягват. 
 

5. Напояване 
 
За да бъдат в състояние да развият коренова система и да 

извлекат необходимите им количества хранителните 
вещества и вода от почвата, луковиците трябва да се намират 
в оптимална за развитието си почвена влажност. Влажността 
на почвата е един от основните фактори, от които зависи и 
добива. За тази цел са необходими напоителни системи за 
оранжерийното производство, а в полски условия, където 
валежите не са достатъчни за да задоволят нуждите на 
растенията се налага да се изградят напоителни полета. 
Начините на напояване са различни за отделните страни и 
региони – чрез дъждуване, гравитачно, капково, подпочвено 
[10]. Използването на един или друг вид напояване трябва да 
се определи след обстойно проучване на нуждите на 
растенията от вода през отделните периоди и начина на 
доставянето и. Последното е от значение за предпазване от 
развитие на гъбни болести. Разработването на поливни 
графици и норми за поливане трябва да става на базата на 
събрана метеорологична информация и пресмятане на 
евапотранспирацията за определен период от време. Тъй 
като луковиците са разположени в горния почвен слой, 
където влажността на почвата се променя в широки граници 
в зависимост от температурата на въздуха и скоростта на 
вятъра, то нуждите на растенията от вода трабва да се 
определят за всеки отделен ден и поливните графици да се 
построяват на базата на тези данни и при ежедневно 
отчитане на влажността на почвата. 

В редица страни се използва предимно подпочвено 
напояване, тъй като е възможно да се повиши нивото на 
подпочвената вода по изкуствен начин или да се изпомпи 
излишната. Гравитачното напояване по редове почти не се 
използва при отглеждане на луковични цветя. 
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5.1. Техника за напояване 
Използването на браздовата технология за промишлено 

производство на луковици предопределя и начините за 
напояване, а именно: 

напояване по гравитачен път с неговите разновидности 
по бразди; 

напояване от стационарни и полустационарни 
напоителни полета и необходимата за тази цел техника; 

напояване от открита канална мрежа с мобилна техника 
(трактори, помпени представки, тръбопроводи), използвани 
за напояване и на други култури. 

Гравитачният начин на напояване е известен още от 
дълбока древност. Той все още се прилага за масови полски 
култури и при липса на друга възможност, но при 
производство на луковици от цветни култури и цветя е 
недопустим. 

Недостатъците при този начин на напояване са: -
неравномерно разпределение на водата по повърхността на 
напояваната площ. При наклон на полето водата бързо 
преминава по браздите и там почвата остава недостатъчно 
напоена; - няма обективен способ за отчитане на поливната 
норма; - невъзможност при пролетни засушавания да се 
извърши поливане за поникване, а то много често се налага; - 
увеличена податливост на почвата към ерозионните процеси 
и загуба на площ за направа на бразди; - ниска 
производителност и тежък физически труд. 

От различните начини за снабдяване на културните 
растения с вода и особено цветните при открити площи 
дъждуването е един от най-прогресивните [11, 14, 15] . 
Прогресивен е затова, че при него се изразходва значително 
по-малко количество вода, за да се получи определен ефект, 

а също така прилагането му е свързано с използването на 
определена техника. Предимствата, които притежава 
дъждуването в сравнение с повърхностния начин на 
напояване са: - дава възможност за висока степен на 
механизация и автоматизация; - възможност за осигуряване 
на поливна норма в широки граници (от 360 до 600 mm/ha) и 
то приложена с висока точност; - интензитетът на дъжда 
може да бъде с ниски стойности и по такъв начин могат да се 
напояват площи със сложен релеф и наклони по-големи от 3 
градуса; - почти не се разрушава структурата на почвата и не 
се създават пречки за работата на селскостопанските 
машини; - подобрява се микроклимата и се активизира 
процеса на асимилация; - има възможност за съчетаване на 
технологичните операции напояване и торене, борба срещу 
болестите и ниските температури. 

Недостатъците при дъждуването са следните: - 
осъществяването на процеса изисква по-големи капитални 
вложения – материалоемкост и енергоемкост; - качеството на 
напояването чрез дъждуване силно се отклонява от 
изискванията и значително се влошава при големи скорости 
на вятъра. 

Лехобраздвата технология, като вариант за приложение 
при маломерни площи е предопределила позиционно 
работещи двустранни дъждовални апарати от типа “Сила – 
30 Д” и “Сила – 40Д”. Дори при прилагане на различни 
схеми на разположение, което е силно ограничено от 
използвания напор (от 0.20 до 0.35 Mpa), неравномерността 
на интензитета на дъжда си остава, което влияе върху 
съотношението на основните им размери. (Таблица 2.) 

 

Таблица 2. Съотношение между основните размери на луковици от лалета, отглеждани при поливни условия при неравномерност 
на поливането ± 5% и ± 25% и машинно засаждане на лехи 

No: Сорт D1 ср. max. D2 ср. max. H ср. Pср. 
  ± 5% ± 25% ± 5% ± 25% ± 5% ± 25% ± 5% ± 25% 

1 Апелдорн 33.42 31.62 26.21 21.40 34.17 31.25 101.15 98.20 
2 Ред Матадор  36.73 32.40 30.38 26.72 36.40 32.60 108.11 103.40 
3 Парад  34.36 31.82 29.62 25.80 32.77 30.82 103.26 97.20 
4 Лондон 32.20 28.20 25.87 23.10 29.82 26.30 99.83 94.21 
5 Оксфорд 38.22 33.95 33.47 30.09 35.88 31.45 112.25 106.35 
6 Голден Апелдорн 34.10 31.66 28.18 25.76 32.60 30.60 102.95 98.35 
7 Бюти Апелдорн 33.93 30.28 27.91 24.50 34.10 31.20 100.84 96.74 
8 Албино 32.84 29.10 26.45 24.80 35.62 32.25 98.41 95.67 
9 Маурен 35.80 32.71 29.70 25.65 37.53 34.30 110.20 105.26 

  
Към поливната техника се предявяват следните 

изисквания: - във връзка с универсализирането на машините 
е желателно те да са в състояние да напояват всички видове 
земеделски култури, в.т.ч. високостеблени, разположени на 
участъци с определена конфигурация и размери, наклон на 
терена до 3 градуса, както и да осигуряват нормална работа 
при скорост на вятъра до 2 m/s; - водата, постъпваща от 
водоизточника, да е годна за напояване; - водата да се взема 
от открити водоизточници с мотор-помпени агрегати или от 
хидрантите на напорен тръбопровод; - разпределението 
върху напоявания участък да се извършва във вид на дъжд 
или по друг начин в близост до кореновата система на 
отглежданите култури; - равномерно разпределение на 
дъжда; - отклонение от средния слой вода на полетия 
участък до 20%, като при цветните култури тя да е до 5%; - 
средна големина на капките – не повече от 1,5 mm; - средна 
изтензивност на дъжда – не повече от 0.3 mm/min; - като 
енергетично средство да се използва трактор или самоходна 
установка, използваща двигател с вътрешно горене или 
силата на напора на водата като енергетично средство; - 
енергетичното средство да осигурява възможност за 
позиционно поливане в кръг, секторно или лентово. 
Обхванатата площ да съответства на общите изисквания в 
зависимост от използваните дъждовални апарати; - да 
осигурява използване на експлоатационните коефициенти в 

съответствие с международните изисквания. 
Направените изследвания показват, че при 

гореописаните технологии и начини за напояване, 
поддържаната влажност в 20-сантиметровия почвен слой по 
дължина на радиуса на поливане е неравномерна и 
недостатъчна за нормално развитие на цветните култури. 

Поради тази причина се използват машини, поливащи в 
движение. Това оборудване е широко използвано при 
производството на зеленчуци, тъй като се налага пълно 
освобождаване на площите след прибирането на културите с 
цел следваща почвообработка [22, 23].  

Към машините с навиващ се тръбопровод спадат 
лентовите дъждовални машини ИДЛ-50Н, ИДЛ-60Н, ИДЛ-
100М. Те се отнасят към групата дъждовални машини, 
поливащи в движение и захранвани от открита канална 
мрежа с мотор-помпен агрегат или от полустационарно 
напоително поле.  

Характерно за тях е:  
висока степен на механизиране на процеса; - участие на 

малък брой работници; - висока степен на неравномерност 
при използване на далекоструйни и средноструйни 
дъждовални апарати.  
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6. Прибиране  
 
Точното време на изваждане и прибиране на луковиците  

се контролира чрез няколко фактора. В някои случаи 
луковиците трябва да достигнат определен етап на зрялост,  
размер на цветните пъпки и максимален брой на листата. 
Това важи за Hyppeastrum, Lilium и Tulipa. Ако се приберат 
по-рано от оптималната им зрялост, то те няма да могат да 
реагират на обработките за активизиране на цъфтежа. 
Студовете също могат да диктуват кога да се прибират  
луковиците и далиата (Dahlias) е пример в това отношение. 
При други видове трябва да се изчака докато листата 
напълно изсъхнат [24, 27].  

Има и видове, които трябва да се прибират тогава, когато 
температурите спаднат до такива стойности, че е възможно 
да се предизвика нов вегетативен растеж. Пример за такъв 
случай е гладиолата (Gladiolus). Определяне на оптималния 
агротехнически срок за прибиране с цел получаване на най-
добри резултати при следващите операции и цъфтежа е една 
от важните задачи на агротехниката. 

Прибирането на луковиците от полето е най-трудоемката 
и немеханизирана операция за условията на РБългария. 
Правени са редица опити за механизиране на този процес, но 
получените резултати са твърде скромни, въпреки че 
изваждането им е основен етап от производството. 
Затрудненията идват от големите почвени различия в нашата 
страна и специфичните изисквания предявявани към този 
вид машини. 

Изваждането започва от най-рано зреещите във 
физиологично отношение сортове и от най-дребните 
луковици, които завършват първи своя вегетационен период. 
Те са готови за изваждане едва тогава, когато започнат да 
променят цвета си от светлокафяв в кафяв. В тази фаза, 
долната част на листната дръжка и цветоносното стебло са 
все още въззелени и групата дъщерни луковици, произлезли 
от една майчина се държат здраво помежду си. Поради тази 
причина събирането им е сравнително лесно. Изпусне ли се 
този момент, луковиците се отделят от цветоносната стрела 
и съществува реална възможност една част от тях да останат 
в почвата. 

От направените общи разходи за ръчен труд около 80% 
са за изваждане и прибиране.  

При механизирането на този процес се срещат редица 
трудности, някои от тях трудно преодолими като: 

отделяне на голямо количество почва, а в подкопаемия 
почвен слой луковиците представляват 1-2%; 

процесът на сепарация се усложнява често и от 
неблагоприятните физико-механични характеристики на 
почвата (каменистост, влажност, пластичност, лепливост); 

тези характеристики се променят рязко в различните 
периоди от време, основната от които е влажността на 
почвата. При липса на подходяша поливна техника за 
получаване на оптимални стойности на влажността 2-3 дни 
преди провеждане на този процес, тя се променя в границите 
от 35 - 75%; 

луковиците са чувствителни към механични въздействия, 
не са еднакви по размери, не са здраво прикрепени една към 
друга и нямат все още добре оформен защитен слой (туника), 
който да ги предпазва от наранявания. 

Поради тези особености в РБългария все още няма 
произведени специализирани машини за изваждането им. За 
целта се използват подкопаващo-изваждащи машини, най-
често употребявани в зеленчукопроизводството, като плуг-
обръщач, подкопаващи скоби, специално приспособени 
машини за изваждане на картофи и други начини. 

Прилагането на обръщателен плуг е възможно и 
допустимо само ако бъдат съобразени някои особености, 
като географско разположение, тип на почвите (песъчливи и 
рохкави), влажност (21-25% от ППВ), както и приложена 
браздова технология. При неспазване на тези условия 
последствията са ясни и по-нататъшното събиране на 
луковиците трябва да се извършва ръчно. Като заключение, 
обръщателният плуг не е за предпочитане.  

Подкопаваща скоба. Представлява машина от навесен 
тип и се агрегатира към трактори от клас 1.4 t. Особеност 
при нея е, че тя може да подкопава едновременно няколко 
реда, най-често оформени в леха. Принципът на работа е 
показан на фигура 4.9. Тя има активен работен орган 2, който 
допълнително раздробява почвата и улеснява изваждането на 
групата луковици, държащи се към майчината и цветоноса. 

Този вид “полуизваждане” се прилага в райони с топъл 
климат, където луковиците се изваждат по-рано и връзката 
им с цветоносното стебло и майчината луковица не е 
физически прекъсната.  

 

Фигура 4. Принципна схема на подкопаваща скоба за изваждане на луковици: 1-подкопаващ нож; 2-вибрираща решетка 
 

По този начин луковиците са повдигнати, нарушена е 
монолитността на почвения слой, но те са все още в почвата. 
По този начин се препазват от излагане на пряка слънчева 
светлина и бързото им изсушаване преди разделяне.  

Картофовадачка тип “Simon” и “Agrolux”. Представлява 
сравнително добро техническо решение, използвано за 
изваждане на луковици. В нормално положение, машината 
не е годна за използване. Наложително е да се извършат 
някои преустройства, свързани с намаляване на разстоянието 
между пръчките на транспортьора. Могат да се изваждат 
едновременно два реда при междуредово разстояние 0.7 m 

или леха с ширина 1.2 m. Подкопаният и повдигнат почвен 
слой, заедно с луковиците попада на пръчковидния 
транспортьор, който извършва постъпателно и колебателно 
движение.  

Използването на картофовадачката “КТН-2.5”, “КВМ-
2М” и луковадачката “ЛКГ-1.4” за изваждане на луковици от 
лалета показва следните резултати: - не отговарят на 
необходимите агротехнически изисквания по отношение на 
изваждане и прибиране, тъй като отделилите се малки 
луковици остават в почвата; - част от отделените луковици 
се засипват отново с почва; - не се отделя листната маса; - 
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значително повреждане на луковиците, изразяващо се в 
срязване и травмиране; - допълнително използване на 
работна ръка за полагане в касети и транспортиране. 

 
7. Приложение на специализирани машини за засаждане 

и изваждане на луковици 
 
При прилагане на различни технологии на отглеждане 

(редова или лехова), важно значение има типа на почвата. 
При песъчливи и глинесто-песъчливи почви се правят по-
малко разходи за садене и прибиране, отколкото при тежките 

почви. В същото време, интересите на производителите 
налагат търсене на алтернативни решения за такива условия, 
с цел включване на цветни луковични култури в 
сеитбооборота и повишаване на доходите. Такъв 
технологичен вариант и прилагане на две специализирани 
машини е разработен от SCHLESWING HOLSTEIN – 
GERMANY. Същността на технологията се състои в 
засаждане и изваждане на луковиците посредством мрежи. 
Използваният редови способ с междуредово  разстояние 0.74 
m и ширина на мрежестите ленти 0.25 m –горната и 0.4 m – 
долната. (фиг 5 и фиг. 6.). 

 
Фигура 5. Схема на специализирана машина за засаждане на луковици в мрежи:  

1-почвен слой; 2-подкопаващи дискове; 3-транспортьор; 4-транспортьор за подаване на луковиците; 5-бункер; 6 и 7 – барабани с 
навита горна и долна мрежа; 8-загърлящи дискове. 

 
За целта е преустроена обикновена садачна машина 

(фиг.5), към която са монтирани два барабана (6 и 7) за 
поставяне на мрежеста лента и притискащи транспортьори. 
В началото на всеки два реда лентите се подават 
посредством транспортьорите 3, като се притискат с почва, 
след което започва процеса садене. Постъпилите луковици 5 
остават между лентите, които се заравят от загърлящите 

дискове 2 на дълбочина 0.15 m. 
При изваждане се налага използване на допълнителна 
машина, която има опреостена конструкция, като отрязва 
стеблата на растенията на височина 0.10-0.20 m над 
повърхността на почвата. (фиг.6). 

 

 

 
Фигура 6. Схема на специализирана машина за изваждане на луковици: 

 1-разрязващи дискове; 2-почистващи четки; 3-барабан за навиване на горната мрежа; 4- барабан за навиване на долната 
мрежа; 5-долна мрежа заедно с извадените луковици. 

 
Желателно е дори отрязването да става 1-2 cm под 

повърхността на почвата, което улеснява изваждането и 
отделянето на луковиците от мрежите. Преди започване на 
изваждането на всеки ред се изваждат ръчно около 5-6 m за 
да се освободят горната и долна част на мрежите. Те се 
закрепят към навиващите се барабани 3 и 4. Към машината 
са монтирани и се задвижват от ВОМ на трактора разрязващ 
диск 1 и четки 2 за почистване на горната мрежа и 
транспортьор 5 за събиране на луковиците.  

Предимства: Пълно и без загуби прибиране на 
луковиците от всички видове почви и при всякакви условия. 

Недостатъци: Използване на скъпоструващи специални 
палстмасови мрежи. Желателно е дължината им да не е по-
голяма от 200 м. Подобен комплект машини не е използван 
досега в РБългария. 

 
8. Машини за отстраняване на цвета, за изваждане и 

обработка с гореща вода 
 
Тази група специализирани машини може да се раздели в 

няколко типа. Причината за конструирането и използването 
им са специфичните изисквания на луковичните цветни 
видове. Много от видовете и техните сортови представители 
изискват инспекция на полето преди луковиците им да бъдат 
извадени. В редица случаи се отбелязват примеси от други 
сортове или се намират заболели растения. Такива трябва да 
се маркират и извадят незабавно.  

Освен това, като особеност на развитието си, някои 
видове, като този на лалето изискват да се отстрани цвета от 
цветоносното стебло няколко дни след пълния цъфтеж. 
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Целта е да се отклонят хранителните вещества към групата 
на майчината луковица и да се получи нарастване на 
дъщерните луковици. В миналото това се е правело ръчно, 
както и в настоящем, но на малки площи. Конструирани са 
специални машини, които отстраняват цвета едновременно 
на цялата леха. При приложението на тази операция трябва 
да се направи внимателна инспекция за наличие на вирусно 
инфектирани растения, които трябва да се отстранят. В 
противен случай съществува потенциална опаност от 
пренасяне на инфекцията към здравите растения 
посредством работните органи на тази машина. 

Към специализираните машини могат са се причислят и 
тези, предназначени за изваждане на луковиците, които 
работят с активни работни органи включително при 
почистване и подкопаване, раздробяване на почвата, 
пресяване и събиране в подходящи контейнери. В редица 
случаи същите се използват и за изсушаването им [20, 21, 
28]. 

Машините за обработка с гореща вода се използват за 
контрол върху болестите и неприятелите. Те трябва да са 
оборудвани с прецизна система за циркулация и контрол на 
температурата в определени граници. 

Изводи:  

1. За условията на РБългария луковици от цветни 
култури могат да се отглеждат в карбонатни 
черноземи и излужено-карбонатни черноземи. 

2. В момента в РБългария няма организирано 
производството на луковици от цветни култури и 
съществува открита пазарна ниша. 

3. Липсва изграден технологичен комплекс от машини, 
който да задоволи този вид производство.  
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