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Резюме: При отглеждането на маслодайна роза единственият етап в технологичния процес, в който и в наши дни 
всички дейности продължават да се извършва ръчно, е прибирането на розовия цвят. 

В разработката  е представено техническо решение, което комплексно да реши проблемите, свързани с условията на 
труд на берачите и производителността на труда на технологичната операция, чрез реализиране на пневматично откъсване на 
розовия цвят и транспортиране в редовете на розовите насаждения на берачите и събраната от тях продукция.  

По заявка на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н.Пушкаров“ – София в Патентното 
ведомство на РБ е регистрирана като полезен модел „Машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза” 
(свидетелство за регистрация №1855 от 01.04.2014 г.). 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МАСЛОДАЙНА РОЗА, РОЗОВ ЦВЯТ, ПРИБИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА, МЕХАНИЗИРАНЕ, 
МАШИНА, ПНЕВМАТИЧНО ОТКЪСВАНЕ, УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА. 

 
 

Въведение  

 
Маслодайната роза е обект на национална гордост за 
българския народ и най-значимия символ на Република 
България в международната общност. Извличаното от нея 
етерично масло се характеризира с качества, с които 
превъзхожда розовите масла, предлагани на световните пазари 
от другите страни-производители, между които са Турция, 
Русия, Китай, Иран, Индия, Грузия, Египет, Алжир, Франция и 
др. 

В наши дни редица технологични операции при 
отглеждането на маслодайна роза са частично или напълно 
механизирани [3, 4]. Механизирани са дейностите, свързани с: 
подготовката на мястото за създаване на ново насаждение; 
разсаждането на вкоренени резници; ежегодните 
почвообработки - оран, междуредово окопаване, загърляне и 
др.; торенето с органични и минерални торове; химическата 
борба с плевели, болести и неприятели; резитбата след 
розобера. Единственият етап в технологичния процес, в 
който всички дейности продължават да се извършват 
ръчно е събирането на розовия цвят. 

Брането на маслодайната роза се осъществява при 
неблагоприятни за берачите условия. Розовият цвят се събира 
във фазата „цъфтеж“, когато става основното натрупване на 
етерично масло. Розоберът продължава около един месец - от 
средата на май до средата на юни. Започва рано сутрин при 
висока влажност на околната среда, причинена от падащата 
утринна роса и честите валежи през периода. Розоберачите се 
предвижват в  междуредията, като извършват многократни 
ходове „напред-назад“, носят върху себе си част от събраната 
продукция, а не рядко и изнасят „на гърба си” набраната 
суровина до сборния пункт извън розовите насаждения. 
Допълнителни проблеми им създават шиповете по розовите 
пръчки и скритите в цветовете жилещи насекоми. 

В международното научно пространство са известни 
изследвания, които са посветени на откъсването на розовия 
цвят [5, 9]. По информация от Института по розата и 
етеричномаслените култури (ИРЕМК-Казанлък) опити за 
механизиране прибирането на маслодайна роза са правени в 
близкото минало и у нас. Изследвания, които да са довели до 

създаването и внедряването в производството на машина за 
механизиране прибирането на разцъфналия розов цвят не са 
установени нито у нас, нито в страните, в които традиционно 
се отглежда маслодайна роза [2, 4].   

 
Опорни точки при създаването на 

машина за бране на маслодайна роза 
Като основа за създаването на машина за 

механизиране брането на маслодайна роза с пневматично 
откъсване на розовия цвят може да послужат резултатите от 
изследване, представени в [2]. Отчитайки морфологичните 
особености на маслодайната роза, спецификата на процеса на 
прибиране на розовия цвят и изискванията към енергетичното 
средство за формиране на машинно-тракторен агрегат за 
механизиране на беритбения процес, е разработена схема на 
работна машина, която да транспортира в редовете на розовите 
насаждения берачите и събраната от тях продукция по време на 
розобера. Машината премахва необходимостта за 
самостоятелно предвижване на берачите със събраната 
продукция в редовете с розови насаждения. Участието им се 
състои в това, да откъсват розовите цветове както при 
традиционното бране (т.е. със собствената си ръка) и да ги 
пускат в намиращия се до всеки един от тях съд за съхраняване 
на събраната продукция. 

Условията на труд за розоберачите ще се 
подобрят още повече, а производителността на машинно-
тракторния агрегат повиши, ако ръчното откъсване на 
розовия цвят бъде механизирано. Подходящо техническо 
решение би могло да бъде реализирано с използването на 
потенциалите на вакуума, чието приложение в откъсващи и 
транспортиращи системи не е новост за земеделската практика. 
Въвеждането на пневматично откъсване на розовия цвят ще 
наложи промяна на традиционната практика, при която се 
събират целите цветове чрез откъсването им под чашката. 
Идейният проект за техническо средство, което да замени 
ръчното откъсване, предвижда, засмукани от вакуума да бъдат 
всички венчелистчета и по-голямата част от другите съставни 
части на розовия цвят, с изключение на чашелистчетата. 
Отчитайки факта, че eтеричното масло в чашката е само 2,3% 
от общото количество в цвета, а останалото е локализирано във 
венечните листенца (92,8%), тичинковите дръжки (4.6 %) и 
плодника (0.3%) [7, 8], може да се приеме, че плюсовете, които 
ще даде пневматичното откъсване, ще компенсира „загубите” 
на розово масло в останалите неоткъснати елементи на розовия 
цвят. 

При обосноваване на параметрите на вакуумната 
система за откъсване на розовите листа е необходимо да бъдат 
отчетени специфични особености на розовия цвят, в т.ч. 
размери и разположение върху розовия храст, тегло, форма и 
брой на венчелистчетата, сили на съпротивление при откъсване 
и др. 
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Конструктивни особености на машината 
за бране на маслодайна роза с пневматично 
откъсване на розовия цвят 

Общият вид на машина за механизиране прибирането 
на маслодайна роза с пневматично откъсване на розовия цвят е 
представен на фигура 1. На фигурата са указани основните 
елементи и възли от нейната конструкция, както и редовете с 
розови насаждения и земеделския трактор, към който се 
агрегатира за реализация на беритбения процес. 

Машината за механизиране прибирането на цвета от 
маслодайна роза включва носеща рама 9, в предната част на 
която е оформен присъединителен възел 24 за агрегатиране към 
земеделски трактор 23. Видът и размерите на 
присъединителните елементи на триточковата стойка на 
машината може да бъдат изработени в съответствие или с 
националния БДС-стандарт [1], или с международния ISO-
стандарт [6], както и във вариант, даващ възможност за 
агрегатиране към тракторни навесни устройства, изработени и 
по двата стандарта. 

Kъм носещата рама 9 са захванати работни модули 8, 
всеки от който е разположен между два съседни обработвани 
реда с розови храсти 1. Броят на модулите може да варира. 
Работните модули са присъединени към носещата рама с 
помощта на крепежни възли 26. 

Всеки работен модул 8 се състои от Г-образна рама 2 
(при средния модул са два броя) и товарна платформа 3 с 
разположен по периметъра й защитен парапет 7. Върху 
платформата са оформени две работни места (задно работно 
място 10 и предно работно място 13) за едновременното 
обслужване по една половина от два съседни реда с розови 
храсти. Всяко работно място включва седалка 4, 
позиционирана в централната част на товарната платформа, и 
стойка 5 със сменяем съд 6 за набраната продукция, 
разположени зад седалката на другото работно място. За 
откъсване и транспортиране на разцъфналия розов цвят до съда 
за неговото съхраняване е монтирана откъсващо-
транспортираща пневматична система 16. 
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Фиг. 1 Схема на машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза с пневматично откъсване на розовия цвят 
а) поглед отгоре ; б) поглед отзад 

 
1 – ред с розови храсти; 2 – Г-образна рама; 3 – 

товарна платформа; 4 – седалка за берача; 5 – стойка за 
сменяемия съд; 6 – сменяем съд за набраната продукция; 7 – 
защитен парапет; 8 – работен модул; 9 – носеща рама; 10 – 

задно работно място; 11 – конзолна конструкция; 12 – ходово 
колело; 13 – предно работно място; 14 – секционен 
разпределител; 15 – осветителни тела; 16 – откъсващо-
транспортираща вакуумна система; 17 – секционен 
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вакуумопровод; 18 – централен разпределител; 19 – централен 
вакуумопровод; 20 – вал за отвеждане на мощност; 21 – 
вакуум-помпа; 22 – вакуумен регулатор; 23 – теглителна 
машина; 24 – присъединителен възел; 25 – съдов 
вакуумопровод; 26 – крепежен възел; 27 – херметизиращ капак; 
28 – предпазителен клапан; 29 – манипулаторен 
вакуумопровод; 30 – ръчноуправляем манипулатор. 

Откъсващо-транспортиращата пневматична система 
16 се състои от вакуум-помпа, манипулатори, пневмопроводи, 
разпределители, регулатор, присъединителни елементи и 
предпазни устройства. Вакуум-помпата 21 създава 
необходимия вакуум в системата за реализиране на 
откъсването на розовия цвят, а разположения до нея 
регулаторът 22 позволява да се настрои стойността му, 
съобразно конкретните условия. Вакуум-помпата се монтира в 
непосредствена близост до вала за отвеждане на мощност 
(ВОМ) 20 на трактора и се задвижва от него. 

Централен вакуумопровод 19 свързва вакуум-помпата 
21 с централен разпределител 18, секционни вакуумопроводи 
17 свързват централния разпределител 18 със секционни 
разпределители 14, а съдови вакуумопроводи 25 свързват 
секционните разпределители 14 със сменяемите съдове 6. 
Върху всеки един от сменяемите съдове е поставен 
херметизиращ капак 27 с вграден в него предпазителен клапан 
28. Манипулаторен вакуумопровод 29 свързва херметизиращия 
капак с ръчноуправляем манипулатор 30. Пневмопроводите, 
свързващи вакуум-помпата с централния разпределител и 
манипулаторите със съдовете за съхраняване на откъснатите 
розови листа, са гъвкави, като останалите могат да бъдат и 
недеформируеми.  

Към носещата рама 9 са прикрепени осветителни тела 
15 с възможност за регулиране на посоката на излъчвания от 
тях светлинен поток. Захранването им се осъществява от 
електрооборудването на трактора. 

Към долния край на Г-образните рами 2, захванати в 
горния си край към двата края на носещата рама 9, са 
прикрепени посредством конзолни конструкции 11 ходови 
колела 12. 
 

Използване на машината в практиката 
Машината за механизиране прибирането на цвета от 

маслодайна роза се използва в условията на земеделското 
производство след агрегатирането й към земеделски трактор. 

Регулирането на разстоянието между работните 
модули 8, съобразно ширината на междуредията на розовите 
насаждения, се извършва с помощта на крепежните възли 26, с 
които са присъединени към носещата рама 9. 

Машинно-тракторният агрегат  със заелите работни си 
места берачи се движи в розовите насаждения с постъпателна 
скорост, която позволява събирането на цялата възможна за 
прибиране продукция. Всеки от розоберачите насочва своя 
ръчноуправляем манипулатор 30 към разцъфнал розов цвят. 
Създаденият от вакуум-помпата 21 вакуум, достигнал до 
засмукващата част на ръчноуправляемия манипулатор 30 през 
цялата верига от разпределящи и свързващи елементи на 
откъсващо-транспортиращата пневматична система, откъсва 
венчелистчетата и по вакуумопровод 29 ги транспортира до 
сменяемия съд 6 за набраната продукция. При запълване на 
сменяемите съдове с розов цвят, те се подменят с празни. 

През по-голямата част от беритбения процес берачите 
са в седнало положение, което освен, че осигурява нужната 
устойчивост, но и позволява запазване на тяхната 
работоспособност. Безопасността на берачите по време на 
работа се осигурява от закрепените към товарната платформа 3 

защитни парапети 7, чиито размери и вид не възпрепятстват 
събирането на цъфналия розов цвят. Защитните парапети 
допълнително ограничат нежелателния контакт на берачите с 
розовите храсти, като отстраняват последните при движението 
на машинния агрегат в междуредията на розовите насаждения. 

В часове преди изгрев слънце обработваните от 
розоберачите участъци от редовете се осветяват с помощта на 
осветителните тела 15, на които посоката на излъчвания 
светлинен поток се регулира. 

 
Заключение 
Решителна крачка към повишаване на ефективността 

на розопроизводството може да бъде направена чрез 
механизиране на единствения етап в технологичния процес, в 
който и в наши дни продължава да се извършва напълно ръчно 
- прибирането на розовия цвят. Представените в доклада 
резултати от изследвания, провеждани в направление 
„механизация и мелиорации“ на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – 
София, са окончателните за етапа „формиране на концепция 
относно конструкцията на машина за бране на маслодайна 
роза“. Възможностите, които машината разкрива, в т.ч. 
подобряване на условията на труд, елиминиране на 
непроизводствените „празни ходове“, осигуряване на 
достатъчно технологично време за прибиране на този 
изключително взискателен към условията на производство 
продукт, ускоряване на беритбения процес, облекчаване 
подбора на квалифицирани и отговорни към своите задължения 
розоберачи и др., ще доведат до повишаване 
производителността на труда при прибиране на розовия цвят и 
ще позволят Република България и занапред да отстоява 
реномето си на световен лидер в производството на масло от 
маслодайна роза. 
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