
КОНСТРУКЦИЯ НА ЩИПКА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ПРИСАДЕНИ И 
ВКОРЕНЕНИ ЯБЪЛКОВИ ПОДЛОЖКИ 

DESIGN OF PLANTING CLIP FOR GRAFTING APPLES ROOTSTOCKS 
Доц. д-р инж. Запрянов З., ас. инж. Запрянова Й.  

 Аграрен университет – Пловдив, България.                               

   z.zaprjanov@abv.bg ,    i.zaprianova@abv.bg                                                                      

Abstract: The paper presents the design of planting clip for grafting apples rootstocks. The design of clip provides stable clip and 
minimum mechanical damages of grafts. 
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1. Увод 
 Важно изискване при засаждането  на присадени и 

вкоренени ябълкови подложки е избягването на механичния 
контакт между присадения калем и зоната на присаждане с 
твърди тела [2,3], което причинява счупване на калема или 
неговото разместване спрямо подложката. Това води до 
негодност на продукцията. Механичният контакт е възможен 
при захващане на присадените подложки от засаждащата 
щипка, транспортирането и до ботуша и при контакт на 
засадените подложки с щипките.  

Избягването на механичния контакт при захващане и 
транспортиране на присадената подложка от щипката на 
садачния апарат, изисква конструкция на щипката, 
позволяваща стабилно захващане на присадения резник извън 
зоните на калема и присаждане.  

 

2. Експериментален образец 
 
         За избягване на механичните повреди на присадените 
калеми е необходимо тяхното стабилно захващане от щипката 
да се извърши в зоната на центъра им на тежестта, точка О 
фиг.1.  

 
Фиг. 1. Място на захващане на подложката от щипката 

1. Засаждаща щипка; 2. Вкоренен и присаден резник; т. О – 
център на тежестта на присадената подложка. 

 
Широчината на захващащите челюсти bЗЧ се определя от 

условието центърът на тежестта на присадената и вкоренена 
подложка винаги да попада между челюстите за да се изпълни 
това изискване е необходимо: 

(1)  bЗЧ ≥2.DЦТ               

където DЦТ e доверителният интервал на разсейването на 
координата на центъра не тежестта на подложката. 

Стойността на DЦТ е опредена от предварителни 
изследвания: 

DЦТ= 8,1 cm 

При тази стойност на  доверителния интервал по 
формула 1 за широчината на щипката се получава: 

(2)  bЗ.Ч. ≥ 16,2            

Изработване на захващащите челюсти с такава 
широчина  е невързможно. Конструктивно е възможно щипката 
да се изработи с размер: 

            (3)  bЗ.Ч. = 9 cm                            

При този размер на захващащите челюсти няма да е 
възможно всички присадени и вкоренени подложки да бъдат 
захванати в зоната им на центъра на тежестта.  

 На базата на теоретичните изследвания  [1] е 
разработена конструкция на засаждащата щипка, която 
отговаря на физико-механичните параметри на присадените и 
вкоренени ябълкови подложки и осигурява стабилното им 
захващане и транспортиране.  

На фиг.2 е изобразена конструкцията на 
разработената захващаща щипка. Тя се състои от: 

1. Ограничител. 

2. Пружина. 

3. Лост с ролка. 

4. Стойка. 

5. Подвижна челюст. 

6. Неподвижна челюст. 

Неподвижната челюст – 6 е монтирана неподвижно 
кък стойката – 4, а подвижната челюст – 5- шарнирно. 
Затварянето на подвижната челюст се осъществявя от 
пружината – 2, а отварянето под въздействието на лоста с 
ролката – 3. Засаждащата щипка се монтира към садачния диск 
чрез отвора Ø 11. 

За разлика от другите засаждащи щипки в тази 
конструкция захващането на подложките се осъществява не от 
гумени щипки, а от еластична пластмасова лента, монтирана 
към подвижната и неподвижната част на захващащата щипка. 
Стабилността на захващане на присадените и вкоренени 
подложки се постига чрез еластичната деформация на 
пластмасовата лента при захващане на подложките от една 
страна и от друга чрез по-големия ъгъл на обхвата на 
подложката от лентата. Този ефект се постига когато 
присадената и вкоренена подложка се постави в 
пространството между лентите на двете челюсти на щипките и 
ограничителя (фиг.2), монтиран към неподвижната челюст на 
щипката. Допълнително обтягане на пластмасовата лента, а 
оттам и повишаване на стабилността на захващане се постига 
чрез разминаване на външния край на подвижната и 
неподвижна челюст на захващащата щипка. Това се постига 
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чрез изработване на двете челюсти на щипката с различна 
широчина (фиг. 2).  

Ограничителят –1 (фиг. 2) е монтиран неподвижно 
към неподвижната челюст на засаждащата щипка. Той 
осигурява: 

- еднакво позициониране на присадените и 
вкоренени ябълкови подложки спрямо засаждащата щипка, а от 
там и равномерност на засаждането.  

- ограничава захващането на присадените 
подложки, като им предпазва калемите от повреждане. 

          -    служи за опора на захванатите присадени 
подложки от еластичните пластмасови ленти. Пространството 
между тях (лентите и ограничителя) е с клиновидна форма, 
като по този начин лентите притискат подложките освен една 
към друга, а поради „ефекта на клина” и към ограничителя . По 
този начин се подобряват захващането и позиционирането на  

 

Фиг. 1 Конструкция на засаждащата щипка 

1. Ограничител; 2. Пружина; 3. Лост с ролка; 4. Стойка; 5. 
Подвижна челюст; 6. Неподвижна челюст. 

присадената подложка спрямо засаждащата щипка. 

Така разработените засаждащи щипки са монтирани на 
дисков садачен апарат, който е изпитан и е на работа в 
разсадника на фирма „Савел – Агро” – ООД, Пловдив. 
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