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ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 
ЖИВОТНОВЪДСТВО

 Организация и управление на развъдната дейност
 Подпомагане на развъдните организации за изпълнение на раз-

въдните им програми
 Контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната 

дейност
 Управлението и съхранението на генетичните ресурси в животно-

въдството

За осъществяване на тези функции ИАСРЖ:
 Управлява и поддържа националната генетична банка на Републи-

ка България;
 Управлява държавните станции за изкуствено осеменяване, дър-

жавните лаборатории за анализ на качествените показатели на 
животинските продукти, Националната референтна лаборатория за 
генетични анализи и предоставя услуги на фермери, развъдни и 
други организации.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1756 София  ул. Бистришко шосе № 26;  тел. 02/961-13-29, факс: 02/961-33-86; 
e-mail: sdkrdj@mb.bia-bg.com; web: www.iasrj.eu

ИАСРЖ е единственият в нашата страна изпълнителен орган на държавната власт 
в областта на животновъдството

Агенцията подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика 
в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси чрез:
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- Г-н Минев, какво е състоянието 
на земеделието в страната?

- За съжаление, тази година не 
беше от най-леките за земеделски-
те производители. Времето изненада 
доста от тях. В началото на годината 
повечето имаха сериозни надежди за 
добра реколта при пролетниците, тъй 
като имаше достатъчно влага в почвата 
и валежи. Но в един момент, след се-
итбата, рязко започна да се засушава. 
Затова тези, които засяха навреме или 

поне някои от площите, които бяха засети, пострадаха от 
сушата и от много късния дъжд. От друга страна, късмет из-
вадиха тези, които закъсняха със сеитбата. По всяка логика 
трябваше шансовете им за висок добив да са намалели, но 
на практика късните валежи им помогнаха. Неприятното в 
случая обаче е, че заради тези катаклизми пролетниците на 

ЗТ

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА 
www: zemedelskatehnika.com

ОТЛИЧИЕ  -  2 0 1 5  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com
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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2051 г.
София

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Консултации, разработване и 
управление на проекти по Европейските 
структурни фондове, национални и 
донорски финансиращи програми

Фирма АФРОДИТА ЕООД е създадена през 2007 г. Осъ-
ществява цялостно консултиране, разработване и управление 
на проекти по  Европейските структурни фондове.
- Програма за развитие на селскитe райони 2014-2020 г.
- Рибарство и аквакултури 2014-2020 г.
- Конкурентноспособност 2014-2020 г.
До момента има повече от 180 успешно реализирани проекта

Вашите идеи, р
еализирани

         чрез наш
ите проекти!

ТАНЯ ГЮРЮШЕВА- НИКОЛОВА
„АФРОДИТА“  ЕООД
КОНСУЛТАНТ
Тел: 0897 85 27 96
E-mail: tania_pg@abv.bg; 

Даниел Минев

Интервю с Даниел Минев, изпълнителен директор на Интерагри - България

много места са под въпрос. Дори добивите от слънчоглед са 
под себестойността. В бялата жътва като цяло резултатите 
са прилични. Там проблемът е повече в ниските изкупни 
цени на пшеницата.

- Това състояние на земеделското производство отра-
зява ли се в търсенето на машини?

- Разбира се. Слаби са резултатите от слънчогледовата 
кампания, а на някои места се очакват и не толкова добри 
резултати от царевицата. Това естествено оказва влияние 
и върху плановете на земеделците. Годините, в които има 
добра реколта и добра печалба, обикновено се реализират 
повече нови и се заменят повече стари машини. От друга 
страна, когато разходите са големи, а пък приходите са мал-
ки, някои хора се налага да продават под себестойността. 
Когато губят пари, няма как да мислят за нови инвестиции 
и това е в реда на нещата.
Освен това, програмният период тази година оказа се-

Продължава на стр. 7

Оранжерийно осветление
Осветление на животни
Проектиране на 
осветление

Търговия с ел. материали 
и осв. системи

4400 Пазарджик
ул. Цар Освободител 88
тел./факс 0359/34/44 28 53
e-mail: irad_ltd@abv.bg
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Известна с търгов-
ската си марка SAC, 
датската фирма S.A. 
Christensen & Co., води 
своето начало от далеч-
ната 1938 г. Тя е една от 
най-известните север-
ноевропейски фирми за 
доилни съоръжения и 
една от малкото с ярко 
присъствие на собствени патентовани високи технологии в 
областта на доилните зали, и единствената с най-високо-
производителния двойнодействащ доилен робот за доене до 

Животновъдство

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКA 
МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.
От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 

млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 
Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-

въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
Вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

ÒÅÕÍÎÑÈÌ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

ДОИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ SAC

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
ЗА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ

 Фирма ИРА-Д ООД е специализирана в проектиране 
и изграждане на осветителни системи за стимулиране на 
производството при растения и животни. Ние черпим опит 

от нашите партньори 
от Холандия. Фирма 
AGRILIGHT е нашия 
партньор в областта 
на животновъдството, а 
HORTILUX в областта на 
растениевъдството. 
В нашата работа из-

Продължава 
на стр. 6

Продължава на стр. 6

Чрез:  Декана на Аграрния факултет
Проф. Радослав Славов 
До: Факултетния съвет на АФ 
 към Тракийския университет
 гр. Стара Загора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от:  проф. Михо Семков 
 проф. Николай Тодоров 
 проф. Васил Николов

Уважаеми проф. Славов,
Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Обръщаме се към Вас поради нуждата от решаване на изключително важни проблеми в животновъдството и ролята 
на Аграрния факултет за тяхното решаване: За спиране на регреса в животновъдното производство, наука, образование 
и научно обслужване; За спиране на намалението на броя на животните и намаляване на производството на животински 
продукти довело до внос на повече от 50% от месото, до производството на повече от 50% от сиренето от сухо мляко 
и палмова мазнина; За преодоляване на ниската продуктивност и икономическа ефективност в животновъдството; За 
издигане на отрасъла на съвременно равнище чрез внедряване на съвременните научни постижения; За възстановяване 

Продължава на стр. 5
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„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

тел.0631/ 60361, 60357, тел.факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Производство, 
заготовка 

и търговия със семена
гр. Свищов, Западна индустриална зона, ул. ДЗС 1

тел.: 0888/973 207; 0888/855 034

Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Енергетични машини

КОЛЕСЕН ТРАКТОР 
ANTONIO CARRARO TGF 10900

Категория: Енергетични машини
ГУМЕНО-ВЕРИЖЕН ТРАКТОР 

CHALLENGER MT 865 E

 Двигател - AGRO Power-16,8 л/12 ци-
линдров

 Макс. мощност - 600 к.с.
 Ниво на екологична норма - по-
следно поколение TIER 4F с 4 турбо-
компресора SCR.

 Безстепенна трансмисия - 
Challender Powershift 16F/4R

 Макс. товароносимост на задна на-
весна система - 14000 кг

 Междуосие - от 1829-2235 мм-стан-
дарт/2032-3048-уширен

Повече информация на стр. 8

 Двигател – Kubota турбо, 4 цилин-
дров

 Мощност – 99 к.с.
 Ниво на екологична норма – 
последно поколение T2- Етап III A

 Професионален трактор за ово-
щарство

Повече информация на стр. 8

 Двигател – AGRO Power 9,8 л/7 ци-
линдров

 Мощност – 140-175 к.с.
 Обем на бункера – 2600-3200 л
 Очистваща система – TM Opti 

Grape
 Максимален ъгъл на завиване – 900

 Работи на наклон – 25%
Повече информация на стр. 6

 Двигател – AGRO Power-8,4 л/6 ци-
линдров

 Макс. мощност – 370 к.с.
 Ниво на екологична норма – по-
следно поколение TIER 4F с DOC и 
SCR технология

 Резервоар за разтвор – 4900 л
 Просвет на шасито – 1,27 м
 Работна/транспортна скорост – 

35/55 км/ч 
 Кабина -  Delux - херметизирана

Повече информация на стр. 8

 Предназначения – за малки и сред-
ни земеделски стопанства

 Тип – обръщателен
 Корпуси – 3 броя
 Греда – усилена, 
от закалена стомана

Повече информация на стр. 6

Категория: Самоходни прибиращи машини
ГРОЗДОКОМБАЙН 

BRAUD 9000

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА

CHALLENGER RG 1300B

Категория: Работни машини
ПЛУГ

GREGOIRE BESSON - PRIMA

 Работна ширина – 6 м
 Работни органи – до 100 бр.
 Секции – самостоятелно окачване, 
копиращи терена

 Рама – усилена
 Подравняваща дъска – регулирана 
по механичен и хидравличен път

Повече информация на стр. 8

Категория: Работни машини
КУЛТИВАТОР ЗА СЛЯТА ОБРАБОТКА

GREGOIRE BESSON - TETRA
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Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

Земеделски пазар

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
                   20 лв. за 12 мес. - 2016 г.

     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................

Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОНТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________

Адрес_______________________________________________

Съдържание на обявата:______________________________

____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, 
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

на дейността на Съюза на зооинженерите (преустановена за повече от 6 - 7 години), на списание Животновъдство, на 
съветническата служба (която сега не оказва необходимата помощ на стопанствата); За подобряване образованието и 
реализацията на зооинженерите и съответно на научното обслужване на животновъдството; За преодоляване на редица 
други пречки водещи до дългогодишният застой в отрасъла.
Многобройните опити и усилия на отделни учени и специалисти чрез срещи с ръководни кадри от МЗХ, МС и НС, чрез 

доклади и статии не доведоха до мерки за промяна на ситуацията.
След 2 години, през 2017 г., се навършват 70 г. от откриването на Зоотехническия факултет. Създаването на високок-

валифицирани кадри, съчетано със заинтересованост на държавата, доведе до чувствителен възход на родното животно-
въдство през втората половина на 20 век.
Желателно е честването на 70-та годишнина да послужи за начало на нов възход в развитието на животновъдството. 

Това е свещен дълг на сегашните деятели към нашите предци, към острата потребност на днешните и бъдещи поколения 
на българите. Повелята на обществото е зооинженерната наука, обслужване и производство да осигурят достатъчно живо-
тински продукти за здравословното изхранване и благоденствие на българите и дори за износ (за което имаме условия и 
нужда). Решението на този проблем зависи в каква степен ще ангажираме обществото и държавата по тях.
Уважаеми г-н Декан и членове на ФС,
Предлагаме 70-та годишнина да се превърне в национално тържество и повод за обсъждане на мерките за поврат в 

развитието на животновъдството, в което да вземат участие всички от зооинженерната колегия. За целта е необходимо 
да се разработи специална „Програма за честване на 70 годишния юбилей на Зоотехническия факултет". В състава на 
колектива за съставяне на програмата да се включат видни учени и специалисти от практиката и от обществените и дър-
жавните ръководни органи по животновъдство. В програмата да се включат научни форуми, семинари и обсъждане на 
основните проблеми на животновъдството и на законодателните актове, водещи да създаване на условия за възхода на 
животновъдството. Да се обърне внимание на медийното отразяване и ангажирането на обществеността по проблемите 
на животновъдното производство.
Ние сме убедени, че процесът на подготовката и провеждане на юбилейното честване е добър повод за обсъждане 

и решаване на проблемите за българското животновъдство и за зооинженерната професия.

19 Юни 2015 г С уважение: Проф. Михо Семков
  Проф. Николай Тодоров
  Проф. Васил Николов

Сеялка SPS 6M - "Mecanica Ceahlau" 11760 лв.
Сеялка SPS 6FS - "Mecanica Ceahlau" 15000 лв.
Сеялка  5SPS 8FS - "Mecanica Ceahlau" 18000 лв.
Сеялка SPP 4 -"Mecanica Ceahlau"  6600 лв.
Сеялка SUP 15 "Mecanica Ceahlau" 3600 лв.
Сеялка за слята повърхност River 250-19 11400 лв.
Продълбочител 315 х 7 за трактор 120 -140 к.с. 8760 лв.
Продълбочител 315 х 9 за трактор 140 - 160 к.с. 10200 лв.
Плуг четирикорпусен ПН 4х35 5 116 лв.

На пазара на земеделска техника
Плуг петкорпусен ПН 5х35  6 320 лв.
Плуг шесткорпусен ПН 6х35 8 573 лв.
Плуг осемкорпусен ПН 8х25 7 510 лв.
Плуг десеткорпусен ПН 10х25 9 012 лв.
Дискова V-образна брана - 4 м 18649 лв.
Дискова Х-образна брана - 5 м 28110 лв.
Дискова Х-образна брана - 6 м 31354 лв.
Дискова Х-образна брана - 7 м 35084 лв.
Саморазтоварваща палета - 0,950 м3 828 лв.

Цените са с ДДС. За справки : 02/ 876 50 67; 02/ 875 85 49; 0885 01 35 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продължава от стр. 3
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Национална служба по зърното приключи успешно проекта по ОПАК - „Подобряване на обслужването 
на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни 
услуги в Национална служба по зърното"

Проектът беше осъществен за 18 месеца и ще стартира в назалото на октомври 2015 година.

По този проек НСЗ изгради нова информационна система и въведе нови електронни административ-
ни услуги. Това ще позволи модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и бърза 
комуникация с другите администрации.
Общата стойност на проекта е 423 694,74 лева.

Резултати  на проекта са:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО 
ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТА СИ ПО ОПАК

 Изготвен анализ на текущата ситуация, както и на 
работните процеси, осигуряващи административ-
ните услуги

 Архитектурен модел (дизайн) на информационната 
система

 Доставка, инсталиране и пускане в реална екс-
плоатация на техническо обезпечение за раз-
работване и пускане в експлоатация на систе-
мата

 Осъществена свързаност, необходима за служеб-

ното предоставяне на данни на целевите групи на 
проекта;

 Реализиране на административно електронни ус-
луги

 Обучение на служителите на НСЗ
 Информиране и представяне на електронната 
система пред целевите групи

 организиране на – информационни дни, кръгли 
маси, семинари и др.

 др.

130 крави в денонощие!
Производството на тра-

диционните доилни инста-
лации (доилни зали и цен-
трални млекопроводи) е 
базирано в Kolding (Дания), 
докато доилните роботи от 
серията Futureline MAX и се-
рията ASTREA, се произвеж-
дат от дъщерната компания 
Hokofarm Group, чийто за-
вод се намира в Marnesse 
(Холандия).

SAC е full-lin e доставчик на 
комплектни доилни системи – 
от традиционните с централен 
млекопровод до високо ав-
томатизираните доилни зали 
и роботи, които се изнасят в 
над 65 страни в целия свят.

 Партньор на SAC в Бъл-
гария е старозагорската 
фирма Алфа-Микс ЕООД, 
с която успешно си сътруд-
ничат от 2009 г.

По материали 
на Алфа-Микс

ДОИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ SAC

За отличното вино е не-
обходимо качествено грозде 
– набрано с грижа и почис-
тено със специално внима-
ние. Това е основната зада-
ча на гроздокомбайните от 
ново поколение – BRAUD 
9000 на NEW HOLLAND – 
прецизна работа и грижа 
за гроздето до най-малкия 
детайл. Сред основните 
предимства на машините от 
тази серия е наградената 
със златен медал за ино-
вации от FIMA 2014, уникал-

на за пазара, система Opti 
Grape™. Тя оптимизира об-
духването през 4300 въздуш-
ни отвора от по 2 мм за вни-
мателното отделяне само на 
качествените зърна. Това 
подобрява очистването с до 
20% и предпазва зърната от 
нараняване и пропукване на 
ципата. Резултатът, сравнен 
със стандартно изронващо 
устройство, е дори по-впе-
чатляващ и превъзхожда 
класическия метод три пъти.

ГРОЗДОКОМБАЙН NEW 
HOLLAND – BRAUD 9000

ПЛУГ GRЃGOIRE BESSON – 
PRIMA

Земеделието е сектор, 
в който традицията и опи-
та са водещи. През 1900 г. 
Grѓgoire Besson специали-
зира своята дейност в облас-
тта на земеделската техника 

и започва да произвежда 
първите комерсиални плу-
гове. Оттогава, вече повече 
от 110 г., фирмата предлага 
едни от най-висококачест-

Продължава на стр. 10

Продължава на стр. 10

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
ЗА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ

ползваме също и много на-
учни публикации в областта 
на влиянието на светлина-
та върху растенията и жи-
вотните. Използването на 
светлината като стимулиращ 
фактор за растеж и произ-
водство при растения и жи-
вотни, е сравнително ново 
направление в науката. Вече 
е научно доказано, че свет-
лината, с нейните основни 
характеристики - дължи-
на  на вълната и натрупана 
светлинна енергия, отключ-
ва различни биологични 
процеси в организмите. При 
животните рефлектира в из-
граждане на имунна систе-
ма, костно-двигателна систе-

ма, натрупване на мускулна 
маса, повишаване добива на 
месо и мляко. При растени-
ята стимулира растежа и до-
бива на продукция.
Новите светлинни техно-

логии, изградени на основа-
та на свето-диодна монох-
роматична светлина, дават 
невероятна възможност 
да се дозира светлината и 
да се получат много добри 
резултати при минимални 
разходи на електроенер-
гия. Чрез тях ние можем 
да насочим развитието на 
растенията или животните 
в необходимата посока и 
да подсилим един или друг 
процес.
Нашата фирма разрабо-

Продължава от стр. 3
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риозно влияние върху земе-
делския пазар. Някои хора 
предпочетоха да чакат, а не 
да инвестират, което води 
до загуби за много от тях. 
За тези, които нямат нале-
жаща нужда от техника, не е 
страшно. Но има хора, кои-
то се нуждаят от машини и 
губят пари, защото чакат и 
се надяват на одобрение по 
програми, което за жалост 
не е сигурно при толкова 
много проекти. Въпреки този 
риск, фермери отлагат ин-
вестициите на база надеж-
дата, че може да се случи 
нещо благоприятно финан-
сово.

- Фирма Интерагри  до-
бре ли завършва тази сто-
панска година?

- Да, като цяло имаме 
положителни резултати. 
Въпреки че има застой на 
земеделския пазар, ние от-
читаме добри, дори в някои 
сектори и диапазони мно-
го добри резултати. NEW 
HOLLAND е една от най-по-
пулярните марки в света. 
На българския пазар тя 
продължава да бъде такава, 
дори нещо повече – става 
все по-предпочитана. Като 
единствен официален вно-
сител на марката, ние съз-
даваме отлични условия за 
земеделците да инвестират 
и да подменят машините си 
с нови. Имаме разработени 
няколко отлични програми 
за финансиране на техника, 
съвместно с производителя 
NEW HOLLAND. Винаги ра-
ботим в посоката да пред-
лагаме най-добрите условия 
за покупка на земеделски 
машини.
В този период, в който 

хората се чудят дали да ча-
кат програми или да инвес-
тират в нова техника, ние 
стартирахме няколко кам-
пании, които им дават въз-
можност да се възползват 
веднага от промоционални 
цени на машини. Една от тях 
е новата ни кампания „Нови 
машини на демо цени”.

- Защо използвате изра-
за „Демо цени”? 

- Думата „Демо” идва от 
демонстрация. Когато се пра-
вят демонстрации с една ма-
шина, след това при продаж-
ба има отстъпка в цената й, 
заради експлоатацията. Раз-
ликата е, че при нашето пред-
ложение купувачът получава 
нова, неизползвана машина, 
но с отстъпка и на цена, на 
каквато би могъл да купи 
единствено демо машина. 
Кампанията „Нови машини на 
демо цени”  се отнася основ-
но за закупуване на трактори.

- Има ли друга кампа-
ния?

- От първия ден на из-
ложението БАТА АГРО Инте-
рагри стартира и друга нова 
уникална кампания за заку-
пуване на зърнокомбайни 
под надслов „Първо жънеш, 
после плащаш”. Това предло-
жение е насочено към земе-
делците, които смятат да за-
купят комбайн в рамките на 
следващата година. Те имат 
възможността да поръчат 
своята машина при промо-
ционални условия – първата 
вноска по лизинга да бъде 
през септември 2016 година, 
т. е. имат една година грати-
сен период – без главница, 
без лихва, без никакви так-
си. Това дава една уникална 
възможност на фермерите не 
само да поръчат машина при 
преференциални условия, а 
и да използват приходите си 
от жътвата през 2016 г. и с 
тях да я изплащат. Повечето 
производители и търговци 
предлагат схемата – поръч-
ваш машина и след като я 
вземеш, влизаш в лизинг и 
започваш да плащаш. Уни-
калното при нас е, че дори 
тогава не плащаш, а вземаш 
машината с протокол, започ-
ваш да жънеш и едва по-къс-
но започваш да я изплащаш. 
Затова мотото е „Първо жъ-
неш, после плащаш”. При-
бираш реколтата, продаваш, 
имаш приходи и чак месец 
септември е първата вно-
ска. Междувременно няма 

Продължава от стр. 2

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ти и предлага на българския 
пазар осветителни тела с 
LED източници на светли-
на. Ние предлагаме гама 
осветителни тела от 3 W 
до 72 W за животновъди и 

оранжерии. Тези тела ефек-
тивно могат да се използ-
ват от птицеферми, ферми 
за млечни крави, ферми за 
овце и кози, свинеферми и 
др. За оранжериите в на-

шата страна разработихме 
LED тяло, което е адапти-
рано към ниската геометрия 
на оранжериите. Тези тела 
не отделят много топлина, 
както класическите оран-

жерийни тела използвани в 
Холандия, и позволяват раз-
положение на телата дори 
между редовете на расте-
нията.

По материали на ИРА-Д

никакви други разходи – за-
страховка, такса обработка 
и всички други такси, абсо-
лютно всичко е подарък за 
клиента. Както посочих, тази 
кампания започна от първия 
ден на БАТА АГРО.
Програмата за комбайни-

те е адресирана към много 
наши клиенти, които нямат 
финансова възможност пре-
ди и по време на жътвената 
кампания да плащат вноски. 
Те се обръщаха към нас с 
молба да им дадем машина 
с един аванс, а те да пла-
щат след жътва. С тази наша 
инициатива вече изпълнихме 
тяхното желание. С получе-
ния приход от тази година 
могат да изплатят аванса, с 
който да си покрият бялата 
жътва догодина и  да за-
почнат да плащат едва след 
като получат приходи от нея. 
Това е уникалното.
Това са двете ни основ-

ни програми – „Нови маши-
ни на демо цени” за трак-
тори и „Първо жънеш, после 
плащаш” за зърнокомбайни. 
И двете са с облекчено фи-
нансиране и включват много 
бонуси за клиента.

- Какво още ново пред-
ложихте на БАТА АГРО?

- На изложението за пър-
ви път показвахме и 16-редо-
ва сеялка KINZE 3600. Ком-
панията KINZE  е световен 
лидер в сеитбената техника 
и по-специално в сеялките 
за окопни култури. Ние от 
миналата година сме офи-
циален техен вносител и 
сега имахме удоволствието 
да покажем на клиентите си 
тази изключителна сеялка. 
Планираме и демонстрации 
с машината. 

Друга новост, която по-
казахме на изложението от 
продуктова гледна точка, 
е хедерът за царевица на 
NEW HOLLAND. Към него 
може много бързо и лесно 
да се добави един комплект 
и хедерът вече е преоборуд-
ван за жътва и на слънчо-
глед. По този начин клиенти, 
които имат не много големи 
площи със слънчоглед, няма 
да се налага да купуват от-
делен хедер, а само допъл-
нителния комплект към ори-
гиналния хедер за царевица.
Третата новост са кул-

тиваторите на фирмата 
Grѓgoire Besson от серия-
та TETRA. Това са отлични 
пролетни култиватори, кои-
то до сега не са предлагани 
в България. Те са за слято 
култивиране, за лека обра-
ботка на почвата и се из-
ползват преди пролетната 
сеитба. Машините са с не-
зависими секции и незави-
симо окачване, което поз-
волява върху една работна 
ширина от 11-12 метра, сек-
циите да работят оптимално, 
с възможност да копират 
повърхността. Култиватори-
те са отлични за обработка 
на големи площи при срав-
нително висока скорост на 
работа и с постигане на 
перфектна предсеитбена 
подготовка на почвата.
Всичко казано до тук, 

обаче, е една съвсем малка 
част от това, което показа и 
още повече, с което разпо-
лага и предлага Интерагри 
България. Каним всички за-
интересовани от най-добро-
то и най-новото в земедели-
ето да заповядат при нас.

Доц. д-р инж. М. Бобева

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ

• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! 
Превантивността спестява пари и неприятности.

 инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово 
право. Тел: 0899-771-315.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.

МАЛКИ ОБЯВИ
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 № Вид (марка, модел) на машината Година
 1. Активна брана „Квернеланд“ 2006
 2. Култиватор за окопав. с торовн. „РАУ-6м“ 2005
 3. Култиватор за окопав. с торовн. „РАУ-6м“ 2005
 4. Култиватор КНП-4.2 2007
 5. Култиватор КНП-4.2 2007
 6. Дисков култиватор „Кериер-650“ 2003
 7. Сеялка за слети култури  СЗУ-3,75 2001
 8. Сеялка „Амазония“ за окоп. к-ри 2002
 9. Пръскачка „Технома“ 20 HLE - 24 м 2005
 10. Плуг (трикорпусен) 2005
 11. Дисков култиватор „Арес 4“ ВТ 03195 А (Уния) 2010
 12. Култиватор КРН 5,6 2001
 13. Плуг за трактор Т-150К 1990
 14. Сеялка Сфоджия Карра - 4000 2008
 15. Автобус Чавдар М-4, 50 места  1985
  тел.: 0888/973 207 Цените са по договаряне

С П Р А В К А
на машини обявени за продажба 
от Сортови семена -Свищов АД

Въвеждането на нова-
та серия на Challenger 
MT 800E показва огромния 
потенциал и  високата мощ-
ност на гумено-верижната 
технология конструирана, за 
да увеличи производител-
ността и ефективността. Съз-
даден единствено като гуме-
но-верижен трактор, този 
нов модел обединява в себе 
си мощност, ефективност на 
трансмисията и хидравлич-
ната система и патентована 
Mobil Tack система. Той е с 
двигател от последно поко-
ление AGCO POWER с обем 

16,8 л. – 12 цилиндров с но-
минална мощност 550 к.с. 
и максимална мощност 600 
к.с. Този трактор е флагма-
нът на Challenger, построен 
и конструиран по най-стро-
гите стандарти за качество 
в индустрията. Уникалната 
Mobil-TracTM система осигу-
рява ненадминато разпреде-
ляне на теглителната мощ от 
двигателя, през трансмисия-
та до крайните предавки и от 
там до верижните установки. 
Тези трактори са с най-мал-
ка загуба на енергия и с до 
2% приплъзване, което ги 

Когато пръскате хиляди 
декари и времето се мени 
непрекъснато, имате малък 
прозорец, в който трябва да 
свършите всичко. Точно за-
това новата високоскорост-
на и проходима пръскачка 
ROGATOR 1300B е най-до-
брия избор. Най-високата 
работна скорост на пазара 
е 35 км/ч. Оборудвана е с 
последно поколение AGCO 
POWER двигател с обем 
8,4 л, 6 цилиндъра и вър-
тящ момент от 1540 Nm. с 
номинална мощност – 340 
к.с. и максимална - 370 к.с. 
Уникалната патентована 
7-степенна хидростатична 
трансмисия разпределя вър-
тящия момент на предната 
и задната ос в диапазона 
40 или 50 %, като осигуря-
ва много бързо ускорение. 
Три спирачни системи се 
грижат за безопасността на 
оператора. Гъвкавата „С” 
рама осигурява независимо 
копиране на терена на вся-
ко колело. Хидравлично се 

разширява колеята от 3,05 ÷ 
3,86 м, като просветът до зе-
мята остава непроменен от 
1,27 м. Височината на разгъ-
ване на крилата се регулира 
от кабината и е от 0,78 м. до 
3,25 м. Въздушното окачване 
на шасито предотвратява пре-
даването на трептенията от 
неравностите към кабината. 
Моделът е с простор-

на кабина, с единствена-
та иновативна тристепенна 
технология на пазара за 
пречистване на въздуха, из-
ключителна видимост към 
всички важни точки на ра-
бота, регулируем контролен 
пулт за повишаване ком-
форта на оператора с му-
лтифункционален лост за 
управление и RMC – инфор-
мационен терминал за кон-
трол и настройки за параме-
три на работата. Капацитетът 
на резервоара за разтвор е 
4920 л, който се пълни за 
по-малко от 31/2 мин., като 
отделна хидравлична сис-
тема управлява помпата за 

Представяме Ви фина-
листа за Трактор на година-
та 2016: трактора ANTONIO 
CARRARO модел TGF 10900 
от серия ERGIT 100 с мощ-
ност на двигателя от 99 к. с. 
и с кабината Protector 100 - 
единствената до този момент 
със сертификат „категория 
4”. Този сертификат указва, че 
кабината е с по-голямо на-
лягане на пречистен въздух, 
което гарантира на операто-
ра пълна изолация от вред-
ните вещества - прах, аеро-
золи и пари при  пръскането 
с препарати за растителна 
защита. 
Супер нископрофилните 

кабини Protector 100 с височи-
на от земята до върха само 
1740 мм, са предназначени за 
защита на водача при работа 
в овощни градини с големи 
корони и в труднодостъпни те-
рени, като наклонени редове, 
засадени по стръмни склоно-
ве. Най-важното за този трак-

тор е изолираната вътрешна 
среда по време на пръскане-
то с препарати за растителна 
защита. Въпреки компактния 
си размер, кабината „Protector 
100” на ANTONIO CARRARO 
осигурява безпроблемен дос-
тъп - всички контроли са ер-
гономично разположени в 
логическа последователност 
и има удължено разстояние 
от скоростните лостове до се-
далката на водача. Видимост-
та от всяка страна е осигуре-
на от стъклени врати и задно 
стъкло, което позволява на 
оператора да наблюдава и 
прикаченото оборудване. Два-
та инспекционни прозореца в 
предната част на краката на 
водача правят гумите и път-
ното платно видими по време 
на работа. Налягането в каби-
ната се осигурява от общата 
й изолация. Дигитално упра-
вляваният Air Control дисплей 
на таблото дава информация 
относно подаването на наля-

Grѓgoire Besson е една 
от най-престижните марки 
почвообработваща техника, 
с повече от 200 години опит 
и световно признание. Тази 
година, в рамките на есен-
ното издание на БАТА АГРО 
2015, единственият официа-
лен вносител у нас – фир-
ма ИНТЕРАГРИ България 
представи изключително на-
деждния култиватор на мар-
ката, модела TETRA.

Специално за изложе-
нието у нас беше и г-н Чаба 
Урбан, регионален мени-
джър продажби на френ-
ския доайен. Ето как той 
представи иновацията: „Мо-
делът TETRA е предназна-
чен за подготовка на почва-
та преди пролетната сеитба, 
с работна ширина от 3 до 
9 метра. Освен изключител-
но здрава, машината има 

ГУМЕНО-ВЕРИЖЕН 
ТРАКТОР MT 865E

НАЙ-ВИСОКОСКОРОСТНАТА 
ПРЪСКАЧКА - ROGATOR 1300B

ФЛАГМАНЪТ НА CHALLENGER И ВАРЕКС ООД!

ТРАКТОР ANTONIO 
CARRARO  TGF 10900

КУЛТИВАТОР GRЃGOIRE 
BESSON – TETRA

Продължава на стр. 10

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg
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Трактор ANTONIO 

CARRARO TGF 10900
ПРЪСКАЧКА - 

ROGATOR 1300B
ГУМЕНО-ВЕРИЖЕН 
ТРАКТОР MT 865E

гане, което е гарантирано от два специал-
ни карбонови филтъра, които абсорбират 
напълно и неутрализират всички видове 
фини частици и прах. Така моментално 
предупреждават оператора за устано-
вените нарушения. Автоматичният течен 
кристален дисплей показва стойностите 
на вътрешното налягане. Въздухът в каби-
ната „Protector 100”, по време на пръска-
нето с продукти за растителна защита, е 
кристално чист. 
Тракторът е оборудван с двигател 

KUBOTA с мощност 99 к. с., реверсив-
на синхронизирана скоростна кутия 16 
х 16 предавки и ВОМ 540/540 Е с про-
гресивно включване, предотвратяващо 
ударното включване на тежки пръскачки 
и шредери.
Тракторът ANTONIO CARRARO мо-

дел TGF 10900 е най-професионалния 
овощарски трактор за момента. 

По материали на СД Драганови

прави най-продуктивните и икономич-
ни машини в този сегмент. С голямата 
си теглителна способност може да се 
справи с най-големите инвентари. Opti 
Ride окачването осигурява ненадминат 
комфорт за оператора, както и въз-
можността на машината да преминава 
през всякакви неравности. Цялата тази 
мощ се управлява от едно-единствено 
място „Tractor Management Centre”. В 
него се получава информация за всич-
ки основни функции, а контролът върху 
този TMC се осъществява чрез опера-
тора и натискането на няколко бутона 
на Touch screen монитора. 
Фирма ВАРЕКС ООД, като един-

ствен официален дилър на Challenger,  
осигурява на своите клиенти както га-
ранционно, така и извънгаранционно 
най-добро сервизно обслужване, за 
гарантиране на оптималната работа 
на  машините.

По материали на ВАРЕКС

разпръскването. Пръскащата система 
осигурява постоянно налягане на теч-
ността от около 2 атм. 
Единствената по рода си пръскачка 

Rogator 1300B може да бъде предло-
жена и с допълнителна опция бункер 
за гранулиран тор с вместимост 5 м3. 
Бункерът за гранулиран тор се пред-
лага в два варианта: 1. Система New 
Leader - добавят се два диска, с които 
се разпръсква торта до 32 м.; 2. Систе-
ма Air Max180 – пневматично подаване 
на гранулата с 100%-ва ефективност на 
наторяване с норма от 5,75 ÷ 96 кг на 
декар и широчина на крилете до 18.3 м. 
Фирма ВАРЕКС ООД, като един-

ствен официален дилър на Challenger, 
осигурява на своите клиенти, както 
гаранционно, така и извънгаранцион-
но най-доброто сервизно обслужва-
не, за гарантиране на оптималната 
работа на машините. 

По материали на ВАРЕКС
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Besson – TETRA

самостоятелно окачване на секциите. 
Това прави възможно точното копира-
не на терена. Не е за пренебрегване 
и сервизното обслужване - изключи-
телно важно за обезпечаване нормал-
ната работа по време на кампания. 
Затова сме много доволни от избора 
си на Интерагри като наш партньор 
и единствен официален вносител за 
България.“
За гарантиране на оптимални ре-

зултати при пролетната подготовка на 
почвата, моделът TETRA разполага и 
с подравняваща дъска. Тя може да се 
регулира по механичен или хидравли-
чен път. Сред предимствата на модела 
е и усилената рама, сигурна предпос-
тавка за дълга и безпроблемна екс-
плоатация.

По материали на Интерагри

Гроздокомбайн NEW 
HOLLAND – BRAUD 9000

Плуг Grѓgoire Besson – 
Prima

Комбайните от серията BRAUD 9000 
могат да работят при наклон до 25%. 
От значение е и икономичната рабо-
та на машините. Иновативната сис-
тема Opti Grape™ работи с по-ниско 
хидравлично налягане, намалява из-
искуемите обороти на двигателя, като 
запазва нужния дебит. Това води 
до намалена консумация на гориво 
и удължен живот на хидравличното 
масло.

По материали на Интерагри 

Продължава от стр. 6
вените плугове, култиватори, дискови 
брани и всичко друго, необходимо за 
качествена почвообработка.
Серията Prima на френския произво-

дител представлява бюджетна линия на 
най-прочутите обръщателни плугове. Из-
ключително надеждната им работа се оси-
гурява от болтовата защита и усилената 
греда. За производството на всички видо-
ве почвообработваща техника на фирмата 
се използват само най-висококачествени-
те материали, тествани и високо устой-
чиви на износване, както и традиционни 
методи на производство, доказали своята 
ефективност през годините. 
Моделът Prima се предлага във 

вариант с три или четири корпуса от 
единствения официален вносител на 
марката у нас – Интерагри България.

По материали на Интерагри

Продължава от стр. 6 Продължава от стр. 8
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Проект AGR0042.2014.03.28 
„Опазване на почвите в България“

Project AGR0042.2014.03.28 
„Conserving Bulgaria’s Soils“

Проектът се финансира от Фондация 
„Америка за България“ и се изпълнява от 
Русенския университет „Ангел Кънчев“

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга елек-
тронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични ком-
пютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово оборудване
 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютърна 
и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на ком-
пютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com, www: nolis-bg.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.


