
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА 
МЕХАНИЗИРАНО ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА СУСАМ СЪС 

ЗЪРНОКОМБАЙН 
 

TECHNICAL AND ECONOMICAL INDICES OF OPERATIONS FOR MECHANIZED SESAME GROW-
ING AND HARVESTING WITH GRAIN HARVESTER  

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ВЫ-
РАЩИВАНИЯ И УБОРКИ КУНЖУТА ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ 

 
Доц. д-р инж. Ишпеков С., доц. д-р инж. Петров П., доц. д-р инж. Трифонов А., гл. ас. д-р Георгиев М. 

Аграрен университет – Пловдив, България; 
sishpekov@abv.bg 

Abstract: They are investigated the main technical and economical indices of mechanized operations for sesame growing and harvesting 
with grain harvester. The ABC (Activity Based Costing) approach is applied for calculating all production expenses. It is determined that the 
application of mentioned technology is profitable when the area exceeds 53 hectars, the average yield is above 980 kg/ha and harvest losses 
are below 52 %. The harvest composes 9,94 % from total expenses, but the share of losses of this operation determines the economic 
efficiency of the whole mechanized production of sesame. 
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1. Увод 
Сусамът е непретенциозна и адаптивна култура с голям би-

ологичен потенциал. Неговите семена намират голямо прило-
жение в хранително-вкусовата промишленост, козметиката и 
медицината. Затова площите, на които се отглежда тази култу-
ра се увеличават ежегодно в световен мащаб. Този процес се 
стимулира от лесното механизиране на операциите по отглеж-
дане на културата, но се ограничава от липсата на подходяща 
техника и технология за механизирано прибиране на семената 
[3]. 

България е една от малкото държави, в която се провежда 
изследователска дейност за механизиране на процесите за 
отглеждане и прибиране на сусама. Вече е разработена техно-
логия за механизирано отглеждане и прибиране на сусам със 
зърнокомбайн [1]. Тази технология е прилагана в село Круше-
во, Първомайско на площ от 100 декара през 2011 и 2012 годи-
на. Определени са качествените и количествените показатели 
на конвенционален зърнокомбайн при прибиране на сусам от 
генотип 6, който е селекциониран в ИРГР "К. Малков"- град 
Садово и предназначен за механизирано прибиране. Определе-
но е, че зърнокомбайнът New Holland CX-8060 разпилява 12 - 
20 % от добива и поврежда механично 20 - 50 % от прибраните 
семена [2]. Явно е, че двата вида загуби варират в широки 
граници и могат да повлияят съществено върху технико-
икономическите показатели на споменатата технология. 

 Целта на изследването е определяне на технико-
икономическите показатели на технологията за механизирано 
отглеждане и прибиране на сусам със зърнокомбайн. 

 

2. Методика на експеримента 
За определяне на разходите е приложен подходът ABC – Ac-

tivity Based Costing (измерване на разходи на база дейности), 
които е адаптиран по разработките на Kaplan and Cupar [4, 5]. 
Пресмята се себестойността на всяка операция от споменатата 
технология за площ 1000 da чрез пазарните цени на торовете, 
препаратите, горивата, водата за напояване и сусамените семе-
на, а също разходите за труд и амортизационните отчисления 
за техниката. Отчитат се загубите от разпиляване и от меха-
нично повреждане на семената, които са определени експери-
ментално за условията на нашата страна [2]. Графично се опре-
делят площта, добива и загубите, при които споменатата тех-
нология е печеливша. Пресмятанията се извършват с електрон-

на таблица Excel от MS Office, която позволява бързо актуали-
зиране на резултатите при въвеждане на нови цени на машини 
и консумативи. 

 

3. Резултати 
Условията на изследването са представени в таблица 1, а 

себестойността на всяка операция от механизираната техноло-
гия за площ 1000 da - в таблица 2. С най-голям дял от разходите 
за механизиране на операциите е напояването - 16,25 %, което 
се дължи се на най-високата енергоемкост на операцията - 
155,08 MJ/da. Нейната себестойност нараства допълнително от 
високата цена на водоподаването, която за всяко напояване е от 
12 до 20 лв/da. Следват енергоемкостите на оранта - 57,60 
MJ/da и на прибирането - 33,13 MJ/da. Високата цена на зърно-
комбайна подрежда прибирането след напояването с дял 9,94 % 
от разходите, а оранта е на трето място с дял 8,80 %. 

 

Таблица 1. Условия на изследването 

Площ 1000 дка 

Предшественик пшеница 

Сорт/генотип 6 на ИРГР-Садово 

Добив 150 kg/da 

Пазарна цена 3,50 лв/kg 

Средно транспортно разстояние 11 km 

Средна дължина на лехата 300 m 

Спец. съпротивление на почвата 55 kN/m2 

Надница за механизатор 35 лв 

Надница за спомагателен работник 17 лв 

Цена на водоподаване 12 лв/da 

Цена на дизелово гориво 2,65 лв/l 

Трактор МТЗ 952.4 (70 kW) 

Зърнокомбайн New Holland CX-8060 
(243 kW) 

Прикачен инвентар на фирма РАЛОМЕКС 
- гр. Завет 
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Таблица 2. Технико-икономическите показатели на операциите от механизирана технология за отглеждане и прибиране на сусам 

със зърнокомбайн на площ 1000 da. 

No Технологична операция 
Машинно-тракторен агрегат (МТА) Енергоемкост на 

операцията, 

MJ/da 

Себестойност на операцията 

цена,  
лева 

Сменна производителност, 
da, t, t.km лева % 

1 Товарене на минерален тор 75000 120 16,80 539,85 0,46 

2 Транспортиране на тор 81750 465 4,34 874,73 0,74 

3 Торене 64800 420 4,80 695,10 0,59 

4 Есенна дълбока оран 69600 35 57,60 10388,64 8,80 

5 Дискуване 72120 115 17,53 3369,89 2,86 

6 Слято култивиране - 2 пъти 77280 130 15,51 7243,17 6,14 

7 Пръскане 60000 235 25,12 2534,12 2,15 

8 Сеитба 72500 100 20,16 4008,85 3,40 

9 Валиране 69000 210 9,60 1912,27 1,62 

10 Окопаване 71520 72 28,00 6946,93 5,89 

11 Товарене на минерален тор 75000 120 16,80 1299,88 1,10 

12 Транспортиране на тор 81750 465 4,34 1882,79 1,60 

13 Окопаване с подхранване 71520 70 28,80 7897,07 6,69 

14 Загърляне - два пъти 71520 80 25,20 13394,87 11,35 

15 Напояване - два пъти с 80 m3/da 61000 13 155,08 38352,15 32,50 

16 Дефолиация 200000 470 12,56 2662,06 2,26 

17 Прибиране със зърнокомбайн 640000 213 33,13 11729,26 9,94 

18 Транспортиране на продукцията 81750 465 4,34 1779,20 1,51 

19 Почистване на продукцията 8000 11 0,79 511,82 0,43 

 

сума: 2213910 - 673,68 118022,64 100,00 

 

За формирането на приходите влияят добива, загубите, се-
бестойността и пазарната цена на продукцията. В изследването 
се анализират само производствените разходи и затова се ана-
лизира себестойността на продукцията. Ефектът на дотациите, 
данъците, печалбата и пазарната конюнктура не се отчита. 

На фигура 1 е явно, че когато общите загуби при прибира-
нето на семената достигнат 52 %, себестойността на един ки-
лограм сусам става 3,50 лева, а печалбата се нулира. В случая 
себестойността се изравнява с пазарната цена на семената, 
която се завишава от ДДС и печалбата, а се намалява от дота-
циите за засята площ, за сеитбообращение и други. Нулиране 
на печалбата се наблюдава и в други два случая - при намаля-
ване на засятата площ под 530 da (Фиг. 2) и при намаляване на 
добива под 98 kg/da (Фиг. 3). 

Получените по-горе условия за печелившо производство на 
сусам по споменатата технология се срещат рядко у нас. Суса-
мените площи в равнинните райони са много по-малки от пре-
поръчаните, главно поради липса на подходящи прибиращи 
машини. Добивите достигат предлаганата стойност при полив-
ни условия и добра агротехника, което също е рядкост, защото 
сусамът не е традиционна култура в много райони от страната. 
Загубите при ръчното прибиране не са изследвани, а при меха-
низирано прибиране са високи, особено при сортове, които не 
задържат семената в кутийките при узряване [1]. 

За ръчно прибиране на 1 декар сусам са необходими 7 чо-
векодни. Плаща се по 30 лева на човекоден, което прави 210 
лева за прибиране на един декар сусам. При добив 150 кг/дка 
себестойността на ръчното прибиране е 1,40 лв./kg.  

Себестойността за прибирането на 1 декар сусам със зърно-
комбайн е 11,73 лева, което при същия добив прави 0,078 лв/kg 
(Табл. 2). Тази себестойност е 18,2 пъти по-ниска, отколкото 
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Фигура 1. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-
симост от загубите при прибиране със зърнокомбайн на площ 1000 и 

добив 150 kg/da. 

 

при ръчното прибиране, но е непостижима поради големите 
загуби, регистрирани при конвенционалния зърнокомбайн [2]. 
Загубите могат да нараснат до такава степен, че прилагането на 
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споменатата технология да води до загуба (фигури 1, 2 и 3). 
Това е напълно възможно при използване на неподходящ сорт 
или при висока влажност на семената по време на прибиране. В 
първия случай нарастват загубите от разпиляване на семената, 
а във втория - от тяхното механично повреждане от зърноком-
байна. 
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Фигура 2. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-

симост от големината на площта при загуби 25%, добив 150 kg/da и 
пазарна цена 3,50 лв./kg. 
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Фигура 3. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-

симост от добива при площ 1000 da, загуби 25% и пазарна цена 3,50 
лв./kg. 

 

Резултатите показват, че технологията за механизирано 
производство и прибиране на сусам със зърнокомбайн в усло-
вията на България изисква големи площи и значително пони-
жаване на загубите при прибирането. За площи по-малки от 
530 декара е необходимо ново техническо решение за механи-
зирано прибиране на семената на сусама. 

 
 

 

 

 

4. Заключение 
Механизираното отглеждане и прибиране на сусам със 

зърнокомбайн е ефективно при следните условия: 
      - Площта превишава 530 декара; 
      - Средният добив е над 98 kg/da; 
      - Загубите от прибирането са под 52 %. 

Когато посочените условия не се удовлетворяват, са необ-
ходими нови технически и технологически решения за механи-
зирано прибиране на културата. 

Прибирането със зърнокомбайн съставлява 9,94 % от раз-
ходите, но делът на загубите от тази операция предопределя 
икономическата ефективност на цялата технология за механи-
зирано производство на сусам. 
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