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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2051 г.
София

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН ЧЕТИРИЕЗИКОВ РЕЧНИК

Речникът се предлага по заявка от Издателския цен-
тър при Русенски университет „Ангел Кънчев“. Той е ре-
зултат от многогодишен труд на голям колектив научни 
работници от бившия Научноизследователски институт по 
механизация и електрификация на селското стопанство 
[НИМЕСС] — София, сега обединен в състава на Научно-
изследователски институт по почвознание, агротехноло-
гии и защита на растенията „Н. Пушкаров” — София, към 
Селскостопанска академия и университетски преподава-
тели от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Инициатор 
и отговорен редактор на изклочителното издание е проф. 
инж. Чавдар Петков. За разработката си е награден с 
грамота от Съюза на преводачите в България. 
Речникът съдържа над 10 000 точни, научно обясне-

ни в съответни статии, систематизирани термини от об-
ластта на земеделската техника (машини, оръдия, трак-
тори, автомобили и др.), както и от свързаните с нея 
области на техниката и научни дисциплини като матема-
тика, физика, химия, механика, машинни елементи, хи-

(НА БЪЛГАРСКИ, НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И РУСКИ)
дравлика и хидравлични машини, хидравлични задвижвания, 
топлотехника, електротехника, електроника, информатика, 
компютри и компютърни продукти, технология на производ-
ствените процеси, автоматика, измервателна и изпитвателна 
техника, теория на експеримента, основи на земеделието, 
икономика и организация на земеделското производство, 
маркетинг и др.
Речникът се състои от две части: първа — тълкувателна, 

в която са изредени термините на български език, последва-
ни в скоби от синонимните термини на немски, английски и 
руски език, а след скобите следва научна статия за терми-
на; втората част се състои от указатели [индекси], съдържа-
щи съответните на българските термини немски, английски и 
руски термини, подредени по азбучен ред, с информация за 
страницата, колоната и реда, на които те се намират и съот-
ветните статии за тях.
Така представените термини превръщат терминоло-

гичния четириезиков речник в ценно многофункционално 
езиково средство за широк кръг български и чуждестран-
ни ползватели: специалисти, занимаващи се в различни 
сфери на дейност, свързани със земеделието и земеделска-
та техника, като проектиране, производство, експлоатация, 
ремонт, организация, търговия, изпитване, международна 
дейност и др.; в образованието — учащи се в средните 
училища и колежите, студенти, докторанти и преподаватели 
в университетите; любознателни лица и специалисти инте-
ресуващи се от терминологията по физика, химия, механика, 
хидравлика, хидравлични машини, хидравлични задвижва-
ния, топлотехника, автоматика, научни изследвания, маши-
ностроене, информатика, компютри, технология, икономика, 
маркетинг и мн. др.

За допълнителна информация и заявки за речника – 
проф. д-р инж. Георги Костадинов, 0879293892, 

gdkostadinov@gmail.com

Отговорен редактор проф. инж. Чавдар Петков с екипа си
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Земеделска-
та наука води 
началото си от 
опитните полета 
при земеделските 
училища. Инициа-
тори за тяхното 
създаване са агро-
номи, ветеринар-
ни лекари и други 
специалисти, за-
вършили колежи и 
университети в 
Европа и света. 

ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ:
 1882 г. се създава първото опит-

но поле към Земеделското училище в 
Садово. През 1887 г. е открита показна 
ботаническа градина към земеделското 
училище в Образцов чифлик. 
 1892 г. - Приема се Законът за 

подобряване на коневъдството. Насе-
лението се снабдява с ценни расови 
разплодници. След 2 години се орга-
низират развъдни секции за други до-
машни животни. 
 През периода 1883-1899 г. се от-

криват опитни разсадници за овощен и 
лозов посадъчен материал. Развитието 
на опитното дело осигурява условията 
да се реализира идеята на Константин 
Малков за създаване на земеделски 
опитни станции в страната. 
 1901 г. - В София се разкрива Ве-

теринарно-бактериологична станция. 
 1902 г. - Открита е Лозаро-ви-

нарска станция в Плевен, а през сеп-

тември 1902 г. земеделската опитна 
станция в Садово, със задача да ра-
ботят за подобряване на земеделски-
те култури. 
 1905 г. д-р Петър Козаров тран-

сформира опитното поле в Образцов 
чифлик край Русе в земеделска опит-
на станция. 5 години по-късно започ-
ва своята опитна дейност и Опитната 
станция в София. 
 За начало на научната работа по 

механизация на земеделието се прие-
ма откриването през 1912 г. на „Стан-

ция за изпитване на машини”. През 
1919 г. се създава Машинен отдел към 
Централния земеделски институт. От-
делът извършва предимно контролна 
дейност. 
 1921 г. - Открит е Агрономиче-

ският факултет, а през 1923 г. – Вете-
ринарномедицинският към Софийския 
университет. 
 1924 г. - Приет е първият Закон 

за земеделските опитни и контролни 
институти в страната.
 1927 г. - Създадена е Централната 

птицевъдна станция в София, а след 4 
години в Стара Загора - Районен науч-
ноизследователски ветеринарен инсти-
тут по микробиологични изследвания. 
 През периода 1924-1944 г. опит-

ното дело се разраства. В София през 
1927 г. МЗДИ основава Централна пти-
цевъдна опитна станция, а през 1935 
г. - Института по защита на растенията 
и Института за земеделско-стопански 
изследвания. 
 1936 г. - Създаден е Централен 

институт по животновъдство в София, 
който през 1942 г. се премества в Ста-
ра Загора. 

 1937 г. - От-
крит е Основен 
център за изслед-
ване на свиневъд-
ството в Кнежа.
 На 3 май 

1946 г. се създа-
ва „Станция за 
механизиране на 
селското стопан-
ство”. 
 1953 г. - От-

крива се Институт 

по хидротехника и мелиорации (ИХМ) 
в София.
 1954 г. - Създаден е Научноизсле-

дователски институт по механизация и 
електрификация на селското стопан-
ство (НИМЕСС), София.
 1954 г. - В Русе се открива Вис-

шият институт по механизация и елек-
трификация на селското стопанство 
(ВИМЕСС), подготвящ инженери за зе-
меделието.
 1956 г. - Към Министерството на зе-

меделието са създадени Машинно-изпи-
тателни станции в гр. Русе и гр. Пловдив.
 От 28 август 1961 г. Министерският 

съвет учредява, считано към 1 септември 
1961 г., към Министерството на земеде-
лието като самостоятелен научен център 
със седалище град София – Академия на 
селскостопанските науки (АСН). 
Институтите на АСН запазват пра-

вата и задълженията си, които са има-
ли като структури на БАН и МЗ. Първи 
председател е чл. кореспондент Титко 
Черноколев. 
Така преди 54 години  се поставя 

началото на  обединена аграрна наука 
в България.                                       /ЗТ/

Земеделска наука

акад. Титко Николов 
Черноколев 

Първи председател 
на АСН 1962 - 1965 г.

25 ОКТОМВРИ - ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА
54 ГОДИНИ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИСТОРИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ

 проф. Тотка Митова 
Председател на ССА

ИИНСТИТУТЪТ ПО РАСТИТЕЛНИ
ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ

„Константин Малков”

САДОВО
ПРЕДЛАГА СЕМЕНА

ПШЕНИЦА
ОТ СОРТОВЕТЕ:

НИКОЛАЙ, ГЕЯ 1, 
ДИАМАНТ, ФЕРМЕР, 

САДОВО 772, БОРЯНА, 
МУРГАВЕЦ, МОМЧИЛ, 

И ПОБЕДА

ЗА КОНТАКТИ:
гр. Садово, ул. Дружба № 2, 

Телефакс: 032 6209026
GSM: 0889719516

E- mail: ipgr_sadovo@abv.bg
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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 
FENDT 939 VARIO

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР

VALTRA T234

 Двигател -  AGRO 6,6 л – 7,4 л, SCR
 Мощност - 250 к.с.
 Трансмисии – HiTech, Active, Versu, 

Direct
 AIRES + пневматично окачване на 
предния мост

 Сервизен интервал – удължен до 
600 часа

 Мощност – 396 к.с.
 Безстепенна трансмисия – 

Vario TMS, 0,02 – 60 км/ч
 Разход на гориво – 195 гр./кВч
 Активно окачване на преден мост 

300 мм ход
 Система за регулиране налягането 
в гумите – Vario Grip

 Редове – 16
 Междуредово разстояние – 

70-76 см
 Опция за Split Rou секции – 35-38 см 
 Работна скорост – до 14 км
 Патентован вакуумен изсяващ апа-
рат

 Патентована технология за разгъва-
не чрез повдигане

Категория: Работни машини
ПРОЛЕТНА СЕЯЛКА

KINZE 3600

KINZE е американска ком-
пания, основана и ръководе-
на и до днес от семейство 
Кинзенбаун. Политиката на 
компанията е да произвежда 
висококачествени продукти, 
които да улесняват работата 
на фермерите. Затова сред 
основните изисквания към 
всеки служител е да произ-
хожда от семейство, свър-
зано със земеделието. Така 
компанията остава винаги 
близо до своите клиенти, тех-
ните изисквания и нужди.
Преди броени седмици у 

нас беше представен висо-

ПРОЛЕТНА СЕЯЛКА KINZE 3600

Полша бе тазгодиш-
ния домакин на еже-
годната международна 
конференция на про-
екта „Хляб на мира“. 
Водещи българ-

ската делегация бяха 
председателят на НАЗ 
– Румяна Ангелова и 
зам.-председателят Мариела Йордано-
ва, чието стопанство осигури реколта-
та от ръж от нашата страна за 2015 г. 
Участие взеха още и Ася Гочева, орга-
низационен секретар на НАЗ и коор-
динатор на Проекта за България, както 
и Марина Бракалова от Постоянното 
представителство на България към ЕС. 
Събитието се проведе в гр. По-

знан под патронажа на полския 

министър на земеде-
лието и развитието 
на селските райони 
Марек Савицки. На-
чалото на форума бе 
отбелязано с прес-
конференция и цере-
мония по предаване 
на Хляба на мира на 

Унгария, която ще бъде домакин на 
конференцията следващата година.
На форума бе поставено и пред-

ложение за учредяване на незави-
сими асоциации „Хляб на мира“ във 
всяка отделна страна-партньор.
България ще приеме чуждес-

транните гости от партньорските 
организации през 2017 г.

По материали на НАЗ

На 15-ти сеп тември 2015 г. Кон-
тролно-техническа инспекция обяви 
резултатите от проекта „Изгражда-
не на оперативно съвместима ин-
формационна система на Контрол-

но-техническата инспекция и внедряване на 
нови електронни административни услуги“.
Разработена и внедрена е информацион-

на система със следните модули: „Управление 
на регистрацията на земеделската и горската 
техника и машини за земни работи“; „Органи-
зация на годишни технически прегледи (ГТП) 
на ЗГТМЗР“; „Управление на входящите заяв-
ления“; „Отчет на дейността и приходите на 
КТИ“; „Запори на ЗГТМЗР“; „Управление на 
материали и ценни образци“; „Управление на 
номенклатури“; „Свидетелства за правоспо-
собност“.

По материали на КТИ

ко прецизният мо-
дел KINZE 3600. 
Той може да бъде 
12 или 16-редов, в 
зависимост от из-
искванията на зе-
меделските произ-
водители и индивидуалния им 
подход при организацията на 
производството. Междуредо-
вото разстояние при този мо-
дел е 70-76 см.
Друга много важна харак-

теристика на KINZE 3600 е 
новият вакуумен изсяващ 
апарат. Той осигурява извън-
редна точност и е много до-

бър за употреба при засява-
нето на слънчоглед, царевица 
и соя. Моделът KINZE 3600 
е многофункционален и из-
ключително прецизен по от-
ношение на брой семена на 
декар, дълбочина на посева и 
разстояние между семената – 
всичко необходимо за хомоге-
нен посев и отлична реколта. 

За да се обезпечи възмож-
но най-продуктивна работа в 
едно стопанство е от особено 
значение всички селскостопан-
ски задачи да се изпълняват в 
разумни и възможно най-крат-
ки срокове. Различните мо-
дели сеялки KINZE постигат 
резултати от 95 – 98% прециз-
ност при средна работна ско-
рост до 14-15 км./ч.
У нас сеялките KINZE се 

предлагат от единствения 
официален вносител на мар-
ката – Интерагри БЪЛГАРИЯ.

По материали 
на Интерагри

„ХЛЯБ НА МИРА“ 2015 КТИ ОТЧЕТЕ ПРОЕКТ ПО ОПАК
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L2201 22 к.с. 6 100 лв.
201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 S 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 DT 22 к.с. 8 900 лв.
L2402 S 24 к.с. 7 900 лв.
L2402DT 24 к.с. 8 900 лв.
L2600 26 к.с. 8 100 лв.
L2601 26 к.с. 8 500 лв.
L3000 30 к.с. 9 000 лв.
L3001 30 к.с. 10 200 лв.
L3500 35 к.с. 10 200 лв.

L1500 15 к.с. 4 300 лв.
L1500DT 15 к.с. 5 500 лв.
L1501 15 к.с.  4 700 лв.
L1501Dt 15 к.с. 5 700 лв.
B1600 16 к.с. 5 700 лв.
L1800DT 18 к.с. 5 900 лв.
L1801 18 к.с. 5 300 лв.
L1801DT 18 к.с. 6 100 лв.
L1802S 18 к.с. 6 300 лв.
L1802DT 18 к.с. 7 500 лв.
L2000 20 к.с. 5 500 лв.
L2000DT 20 к.с. 6 700 лв.
L2002 S 20 к.с. 6 900 лв.
L2002DT 20 к.с. 7 900 лв.

ТЕЛКОМ инженеринг” ООД, 1606 София, “Лайош Кошут”1, тел.: 02/950 12 45, факс: 02/952 68 09, 0888 651 587
ТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) Инвентар и резервни части за Kubota серия L (13 - 30 к.с.)

Багерно оборудване 2 000 лв.
Двулемежен плуг 280 лв.
Трилемежен плуг 380 лв.
Роторна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Навесна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Бетонобъркачка 1 350 лв.
Свредло 25-45 см 1 100 лв.
Навесно ремарке 400 кг 750 лв.
Прикачно ремарке/самосвал 1тон/ 1 200 лв.
Задни гуми /нови/ 220 лв.
Предни гуми /6x14/ 75 лв.
Предни гуми /4x12/ 45 лв.
Основен ремонт двуцилиндров двиг. 350 лв.
Основен ремонт трицилиндров двиг. 450 лв.

Всякакъв прикачен инвентар по до-
говаряне! Всички видове резервни 
части по куриер!

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

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

МАЛКИ ОБЯВИ

• 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.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест-
на дейност. Тел.: 0884/452 818.

• 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.

• Продавам 2 броя хедери за слънчоглед 6-редов, Метал-
агро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро със-
тояние; Сеялка SGRICOLA, малко употребявана. Цени по 
договаряне. За контакт тел: 0888/540485.

• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-фор-
сиран; За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Бол-
гар“ Т-54 В. Тел.: 0887/391 203.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС 
В ГОВЕДОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

ЦЕНИ НА ПРОДУКТИ КЪМ 07.10.2015 г

СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ
1510 София, ул. Meдникарска 1А; тел. 02/936 75 99 факс: 02/936 66 23, 0700 15 606

sapi@dir.bg; www.sapibg.com

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Цените в магазинната 

мрежа на прясно мляко в 
опак. тетрапак са от 1,49 до 
2,49 лв./л в зависимост от % 
масленост. Средната цена е 
2,00 лв./л. 
Цените на дребно на кра-

ве кисело мляко 3,6% коф. 
400 г са от 0,65 -1,15 лв./бр. 
Средната цена е 0,90 лв./бр. 
Краве кисело мляко 2-3% 

коф. 400 г на дребно се 
предлага от 0,60 -1,07 лв./бр. 
и средна цена 0,84 лв./бр. 
Минимален спад от 1% се 

регистрира във Видин, Мон-
тана, Перник и София. 
Цените на краве сире-

не са от 4,40 -15,00 лв./кг и 
средна цена 9,32 лв./кг. 
Цените на дребно на 

кашкавал ”Витоша” са от 
8,30 - 21,19 лв./кг и средна 
цена 14,05 лв./кг. Ръст с 1% 
се отчита в Хасково. 
МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
Свинският бут се пред-

лага от 5,70 до 8,90 лв./кг. 
Средната цена е 7,49 лв./кг. 
Спад с 10% се отчита в 

Силистра, от 3% във Варна, 

а с 1% в Добрич, Перник и 
София. Повишение от 1% се 
наблюдава в Шумен. 
Свински врат се прода-

ва на цени от 6,50 лв./кг до 
10,90 лв./кг и средна цена 
8,82 лв./кг. Понижение със 
7% има в Силистра.
При телешко месо с кост 

цените на дребно са от 6,90 
-12,40 лв./кг и средна цена 
9,59 лв./кг. 
Цените на телешки шол 

са с нива 10,00 -16,99 лв./кг 
и средна цена 13,41 лв./кг.
Замразените пилета са с 

цени на дребно от 3,59 - 5,79 
лв./кг при средна цена 4,78 
лв./кг. Намаление от 4% се 
регистрира в Разград, с 3% 
в Търговище, а от 2% в Пер-
ник, Силистра и София. 
Цените на дребно на 

стандартни яйца са от 0,16 
до 0,38 лв./бр., а средната 
цена е 0,26 лв./бр. Спад с 
4% се отчита в Бургас, Си-
листра, Сливен, Търговище 
и Ямбол, а от 3% в Разград 
и Русе. Ръст от 2% до 6% 
има в 7 области на страна-
та. 

Основното направление на автома-
тизацията на доенето е частичното ав-
томатизиране на доилните апарати, т.е. 
създаването на доилни автомати. Пове-
чето от доилните автомати извършват 
само част от технологичните операции. 
При т. нар. изключващи автомати (апа-
рати с променлив режим на доене) до-
илният апарат в края на доенето оста-
ва да виси на вимето, но при намален 
(безопасен) вакуум.
Доилни апарати с променлив ре-

жим на доене. Внедряват се с оглед 
на осигуряване на по-бързото издоя-
ване на кравите, запазване на виме-
то и намаляване на разхода на ръчен 
труд при издояването на всяка крава. 
С тях могат да се комплектоват и трите 

типа доилни инсталации: за доене във 
ведра, с централен млекопровод и за 
доене в доилна зала.
При тези доилни апарати се проме-

нят два основни параметъра в зависи-
мост от скоростта на млекоотдаване-
то: големината на работния вакуум и 
честотата на пулсациите. По време на 
доене скоростта на млекоотдаването 
(количеството издоено мляко за еди-
ница време) се променя. В началото 
скоростта е малка, след това се пови-
шава, достига до определен максимум, 
след което намалява и в края достига 
до нула, т.е. млекоотдаването спира 
(фиг. 1). 
Доенето започва при големина на 

вакуума р = 33 kPa и брой на пулса-
циите с = 48 бр./min  (първа фаза на 
доене). Когато скоростта на млекоот-
даването надвиши 0,2 l/min, доилният 
апарат се превключва автоматично на 
нормален режим на доене – вакуум 
р = 50 kPa и честота с = 60 бр./min 
(втора фаза на доене).
Превключването от по-висок към 

по-нисък вакуум и по-ниска честота в 
края на доилния процес се осъществя-
ва също при прагова стойност на млеч-
ния поток от 0,2 l/min (трета фаза на 
доене). Доилният процес се прекратява 
след изминаване на известно техноло-
гично време – около 20 s.
Двурежимният апарат за доене (фиг. 

2) се състои от управляващо тяло 2, 
млекоизмервател 7, пулсатор 8, корпус 
с ръкохватка за пренасяне на апарата 
3, млечен маркуч 1, маркуч за промен-
лив вакуум 6, колектор 4, доилни чаши 
5 и маркуч за постоянен вакуум 9. 
Елементите, които реализират про-

менливия режим на доене, са упра-
вляващото тяло, млекоизмервателят и 
пулсаторът. 

Фиг. 1. Режими на работа на изключващ 
доилен автомат

Управляващото тяло (фиг. 3) се със-
тои от събирателна чаша 3, клапан 2, 
входящи и изходящи отвори за мляко-
то и датчик за ниво 4. При работа на 
доилната машина млякото, което по-
стъпва от отвора 7, облива стените на 
клапана 2 и се излива в събирателната 
чаша 3. Тази чаша има калиброван от-
вор 5, през който млякото изтича. 
В началото на доенето млечният 

поток е с голям дебит и чашата се на-
пълва, като се облива изцяло и дат-

чика за ниво 4. 
Дори чашата 3 
да се препълни и 
прелее, това не е 

Фиг. 2. Схема и общ вид 
на доилен апарат с про-
менлив режим на доене

Фиг. 3. Схема на 
управляващо тяло 
за променлив ре-
жим на доене

опасно – млякото се насочва пак към 
изходящия отвор 6. В края на доенето 
притокът на мляко към чашата е по-ма-
лък, отколкото разходът през калибро-
вания отвор 5. 
Нивото намалява, датчикът 4 остава 

необлян и подава електрически сигнал 
към системата за намаляване на си-
лата на вакуума, а впоследствие и за 
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ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА SULKY 
НА AGRITECHNICA 2015

Чисто новата серия на 
Valtra – T, бе избрана за по-
бедител в категорията „Ма-
шина на годината”, в класа 
180-280 к. с. на изложението 
SIMA 2015. Четвъртото поко-
ление T – серия на Valtra е 
една напълно нова серия със 
седем модела, вариращи от 
155 до 250 к.с. Серията има 
изцяло нов дизайн. Новата 
кабина е стилна, тиха и прос-
торна, с отлична видимост. 
Комфортът, лекотата на упо-
треба, ергономичността и 
безопасността са на най-ви-
соко ниво. Valtra е единстве-
ната марка трактори, която 
използва AIRES + пневма-
тично окачване на предния 
мост. Четирите вида тран-
смисии (HiTech, Active, Versu 
и Direct) гарантират извърш-

На 9 септември 2015 
комисията за иновации на 
немската организация за 
селско стопанство Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft 
– DLG присъди златен 
медал на SULKY за про-
екта «Connected Nutrient 
Management» – Управление 
на торенето в реално време 
през интернет.
Проектът, спечелил зла-

тен медал, е осъществен със 
съдействието на John Deere и 
други три компании (Landdata 
Eurosoft, Vista и Rauch).

SULKY осигурява възмож-
ност на потребителя на торо-
разпръскваща машина, снаб-
дена с ISOBUS, да се свърже 
посредством интернет с ба-
зата данни на SULKY Fertitest 
и да експортира настройките 

на машината си към плат-
формата «myjohndeere.com». 
След това специфичните за 
конкретен вид тор параме-
три могат да се прехвърлят 
към кабината на трактора на 
дисплея John Deere GS 2630 
посредством вграден модем. 
Тороразпръскващата машина 
получава автоматично всич-
ки необходими настройки, а 
операторът просто трябва да 
започне да тори.

По материали 
на Оптиком

НОВАТА Т–СЕРИЯ НА VALTRA – 
МАШИНАТА НА ГОДИНАТА

ване на всяка дейност, при 
всички условия. Надеждният 
и мощен AGCO двигател (6,6 
л и 7,4 л) със SCR, опти-
мизирано турбо, EcoPower, 
SigmaPower и много други 
функции, водят до нисък раз-
ход на гориво, ниски емисии 
и висока производителност. 
Сервизният интервал на 
трактора е удължен до 600 
часа.

По материали 
на Златекс ООД

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС 
В ГОВЕДОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

изключване на доилния автомат – за-
действа се клапанът 2 чрез отвора за 
пневмоуправление 8. Клапанът отива в 
горно положение и прекъсва подаване-
то на вакуум към доилните чаши.
Свалящи доилни автомати. Усъвър-

шенствани изключващи автомати. При 
тях след приключване на доенето до-
илният апарат се девакуумира и се от-
странява от вимето чрез пневматичния 
силов цилиндър 3 и въжето 2 (фиг. 4).
Управлението на процеса се из-

вършва от електронния панел 9, който 
има електрически връзки с пулсатора 
7, млекоизмервателя 14 и пневматич-
ния кран 6. В края на доенето, при дос-
тигане на критичния приток на млякото, 
млекоизмервателят 14 подава сигнал 
на електронния панел за изключване. 
Той подава сигнал към пневматичния 
кран, вакуумира се маркучът 4 и чрез 
буталото в тялото си цилиндърът 3 из-
дърпва въжето 2. Преди това електрон-
ният панел е подал команда на пул-
сатора за намаляване на нивото на 
вакуума в доилните чаши и въжето лес-
но ги издърпва от цицките. Те увисват 
на въжето и по този начин се избягва 
и замърсяването им (не падат на пода).
Изключващите и свалящите доил-

ни автомати решават проблема с т. 
нар. “сляпо доене”, но не се премахва 
ефектът, наречен “обратен ток на мля-
кото”. Той се получава от колебанията 
на вакуума и представлява движение 
на мляко и млечни аерозоли от колек-
тора на доилния апарат към млечната 
жлеза. 
Нисковакуумни доилни автомати. 

При тях (освен сваляне на доилния 
апарат) доенето се извършва с по-ни-
сък постоянен вакуум по време на це-
лия доилен процес.
Обратният ток на млякото е ос-

новния причинител на кръстосаните 
инфекции на вимето. За избягване на 
този ефект, на “балонирането” и на не-
правилното движение на доилното чо-
рапче са конструирани нисковакумните 
доилни автомати. 
Стимулационни доилни автомати. 

Фиг. 4. 
Схема на 
свалящ 
доилен 
автомат

При тях конструктивно е решено стар-
тирането и поддържането на рефлекса 
на млекоотдаване – голям проблем, 
който при описаните дотук доилни ав-
томати не е решен.
В началната фаза на доилния про-

цес с помощта на вибриране на доил-
ното чорапче се постига рефлекторно 
разхлабване на вътрешните тъкани на 
млечната жлеза и се осигурява физи-
ологично дразнене на нервните окон-
чания (рецепторите) на вимето. При 
стимулационния доилен автомат около 
една минута преди началото на доене-
то в пулсационната камера на доилна-
та чаша се вкарва променлив вакуум 
с честота 5 Hz (300 puls/min) – това е 
т. нар. “триъгълна вълна” с амплитуда 
на вакуума 20 kPa. Доилното чорапче 
вибрира със същата честота и осъщест-
вява стимулацията на млечната жлеза. 
С това напълно се отменя необходи-
мостта от ръчен масаж. Преходът от 
стимулация към доене е плавен, след 
което започва нормалният пулсационен 
процес при 60 puls/min и 50 kPa (фиг. 5).

 Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, 
ръководител на катедра „Механиза-
ция на земеделието” – АУ, Пловдив

(Следва)

Фиг. 5. Графика 
на амплитудата 
на вакуума и 
честотата на 

пулсациите му 
при стимула-
ционния дои-
лен автомат
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Информация

 № 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
 16. Люцерна - големи рула 200 лв./тон - без ДДС
 17. Бали рулонни и паралелопипет 200 лв./тон - без ДДС

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

МОРАЛ И ЕТИКА 

ПРОШКАТА

Петя Костадинова

Прошката е рожба на грешката и гре-
ха. Без тях нямаше да я има. И грехът и 
грешката може да са сторени неволно, 
от незнание, по невнимание или пък на-
рочно от самия човек, а може да е след-
ствие на странично насилие или прину-
да. В различните случаи последствията, 
главно за психиката на участниците в 
действието, имат различна тежест. Зави-
си и от морала на отделния човек, от 
неговото възприятие на нещата в живо-
та, от тяхната значимост, от силата на 
волята му да преодолява обиди и въоб-

ще всякакви неприятности. За това преодоляване народът 
ни прецизно е синтезирал през вековете мъдростта: „Има 
грешка, има и прошка”. Целта е ясна – да се получи раз-
каяние за грешката или греха, да се получи онзи катарзис, 
онова освобождаване на психиката, което може да постави 
дори ново начало в живота на човека. Не е случайно, че в 
църковния календар е отреден специален ден на прошката.
Животът постоянно доказва голямата положителна сила 

на прошката за установяване на по-човешки взаимоотноше-
ния между хората. Не е лесно човек да признае грешката 
или греха си, независимо как са сторени. Също толкова 
трудно е и да простиш. Да получиш прошка е голяма бла-
годат. А да простиш е двойно по-голяма, защото в случая 
ти си надмогнал себе си, своето его, своето аз. Това наис-
тина е велика победа за човека.

Петя Костадинова

На 13.10. 2015 г. почина нашият 
колега ст.н.с. инж. Ганчо Христов.
Той е роден на 24.08.1924 г. в с. 

Страхилово, Велико Търновско в се-
мейството на земеделци. След завърш-
ване на гимназиалното си образование 
през 1948 г. се записва в Политехни-
ческия университет в град Бърно в 
специалността „Централи, подстанции, 
мрежи и системи”. През 1954 г. Ганчо 
Христов се завръща в България като 
електроинженер и започва работа в 
град Русе в проектантска организация.
От 1962 г. до 1988 г работи в НИМЕСС, сега ИПАЗР „Н. 

Пушкаров” като научен сътрудник. Своята научноизследова-
телска дейност инж. Ганчо Христов започва с разработки в 
областта на подгряване на почвата с електрическа енергия за 
отглеждане на зеленчуков разсад и с процеса на отглеждане 
на зеленчукова продукция. Той е един от първите в това науч-
но направление. Друга област, в която той има научни трудо-
ве, е използването на компенсационни методи и съоръжения 
за електрическата реактивна енергия в земеделските елек-
трически системи. Във връзка с развитието на новите техно-
логии при отглеждане на животни инж. Христов разработва 
и внедрява нови за времето си методи за електрификация и 
автоматизация на процесите в животновъдството.
През 1980 година е хабилитиран и получава научно звание 

старши научен сътрудник II степен и до пенсионирането си 
през 1988 г. продължава да работи усърдно.
Има над 80 научни и научно популярни статии, книги и 

обзори. Женен е, има две дъщери и внуци.
Ст.н.с. инж. Ганчо Христов ще остане завинаги в нашите 

сърца като много отзивчив, добър човек и специалист.
Поклон пред паметта му!

От колеги и приятели
/ЗТ/

Съгласно аграрната ико-
номическа наука, земеделска-
та земя е едно от основните 
средства за производство 
(дълготраен материален ак-
тив). Като такава категория, 
земеделската земя трябва да 
заеме полагащото й се място 
в разпределението на прина-
дения продукт (печалбата) от 
земеделското производство. 
Това може да стане по два 
начина: чрез рента (наем) и 
чрез дивидент от печалбата 
върху цената на земята. 
В Закона за арендата в зе-

меделието чл. 87, ал. 2 е запи-
сано: "Размерът на арендната 
вноска се определя от страни-
те (арендодател и арендатор) 
въз основа на определените в 
договора добиви и приходи от 
арендования имот." На практи-
ка, арендаторът еднолично оп-
ределя арендната вноска, без 
да се съобразява с дохода от 
арендованата земя, и винаги 
слага най-ниската за района 
рента. Собствениците на имо-
тите не смеят да възразяват, 
защото арендаторът на закон-
но основание ще работи ниви-
те им без договор като "бели 
петна" и ще внесе в общината, 
по специална банкова сметка, 
минимално рентно плащане 
(Чл. 37 в, ал. 3, т. 2 и ал. 7 
от Закона за собствеността 
и ползването на земеделски-

те земи). За да получи  тази 
рента, собственикът трябва да 
ходи по мъките (по бюрокра-
цията).
Има предложения рентата 

да се определя като процент 
от добива през съответната 
стопанска година. Това колко-
то и да е примамливо, не е из-
годно за собствениците на зе-
мята, защото ако по различни 
причини през някоя година до-
бивите са ниски, или реколтата 
е унищожена, арендаторът ще 
има законно основание да не 
плати рента. Ето защо рентата 
трябва да се определя в парич-
но, или натурално изражение. 
Доходът от земеделската рента 
не трябва да бъде по-малък от 
дохода, който носят парите от 
един декар земя, ако са депо-
зирани в търговска банка, или 
инвестиционен фонд. Ако към 
дохода от рента се прибави и 
дивидент върху цената на зе-
мята, собствениците ще бъдат 
заинтересовани да запазят 
земята си, и да не я продават 
на наши и чуждестранни спе-
куланти.
За да носи дивидент на-

равно с дяловия капитал, зе-
меделската земя трябва да се 
включи с цената си в Дълго-
трайните материални активи 
на търговското дружество, 
или земеделското сдружение. 
Ако това не е регламентира-

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ДА УЧАСТВА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА

IN MEMORIAM

но в Търговския закон, той 
трябва да се промени. Да се 
даде законна възможност за 
създаването на дружества от 
собственици на земеделски 
земи и инвеститори, които да 
развиват високо технологич-
но и интензивно земеделие 
и животновъдство и дори с 
преработка и реализация на 

продукцията. Такива друже-
ства отдавна съществуват в 
Западна Европа и успешно 
развиват аграрно производ-
ство. Като член на Европей-
ския съюз, България трябва 
да внедрява положителния 
европейски опит в земеде-
лието.
доц. д-р инж. Тодор Хаджиев
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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

София 1606, ул. Лайош Кошут 1, Тел. 0882/ 969 888
GSM: 0888/ 308 292, E-mail: telcom@techno-link.com, www.telcom-eng.com

Телком инженеринг ООД
Мрежи от зарядни станции за електромобили.

100% електро-коли

време за зареждане – 4 h 
товароподемност – 600 kg

електрически двигател – 
2 kw

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Научно-изследователски и 
технологичен център по земеделие

П Л А Н Т И С
Разработка на продукти за управление 

на добивите и качеството в земеделието
Оптимизиране на технологиите в 

зърнопроизводството
АКРАМЕТ – листен тор от ново поколение 
със силен стимулиращ и фунгициден ефект.
Намалява ефективните дози на хербицидите 

с 30-40% и на фунгицидите с 50%.
Консултации - торене, почвено 

плодородие и стимулация (безплатни)

Научно-изследователски и 
технологичен център по земеделие

П Л А Н Т И С
Разработка на продукти за управление 

на добивите и качеството в земеделието
Оптимизиране на технологиите в 

зърнопроизводството
АКРАМЕТ – листен тор от ново поколение 
със силен стимулиращ и фунгициден ефект.
Намалява ефективните дози на хербицидите 

с 30-40% и на фунгицидите с 50%.
Консултации - торене, почвено 

плодородие и стимулация (безплатни)
Тел.: 0885/187 153; 0899/051 174

е-mail: sales@plantis.biz  www.plantis.biz

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

тел. 088/868 85 08
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ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И 
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

6100 Казанлък, бул. “Освобождение” 49, тел.: 0431/ 6 20 39, 
факс: 0431/ 6 20 83, e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net

Интродукция, селекция и семепроизводство на 
медицински и ароматни растения; Технологии 
за създаване и отглеждане 
на медицински и аромат-
ни култури; Производство 

на посадъчен материал от сортове маслодайна 
роза, лавандула, мента и др.; Преработка на 
растителни суровини от медицински и аромат-
ни растения; Акредитирана лаборатория за  анализи на етерични 
масла, растителни суровини и билкови продукти; Разработки на 
козметични продукти на база натурални лечебни и ароматни култури

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА 
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 
Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-

ви, бизнес и инвестиционни проекти.  
Провежда курсове за обучение, извършва консул-

тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/971 00 14, факс: 02/971 39 13

 е-mail: office@iae-bg.com

ОПИТНА СТАНЦИЯ 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХАН КРУМ ДП

9863 с. Хан Крум, обл. Шумен, ул. „Преслав” № 1А, 
тел.: 05333/2362; факс: 05333/2331; 

GSM 0894607383, e-mail: hankrumkos@abv.bg
ИЗВЪРШВА изследователска и внедрителска дей-

ност в областта на лозарството, овощарството и тю-
тюна. ПРОИЗВЕЖДА качествен овощен посадъчен 
материал, елитни тютюневи семена от ориенталските 
сортове Хан Тервел 39, Хански 277 и Тича 117; от тип 
Бърлей – сорт Бърлей 420 и Плиска 2002. ИЗВЪРШВА 
химически анализ на почвени проби и листна диагно-
стика. ПРАВИ препоръки за необходимостта от торене.

ОПИТНА СТАНЦИЯ 
ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
Варна, 9023 кв.”Вл. Варненчик”, Винарска изба, 

тел.:052 510603, факс: 052 510356, e-mail: oslvvarna@abv.bg
Извършва научни изследвания и научно обслужване 

по лозарство и винарство: Агротехника на лозата – сис-
теми за резитба и формировки, поддържане на почвената 
повърхност, интегрирана растителна защита; Технологии 
и асортименти на бели трапезни вина и розе; Извършва 
консултации по лозарство и винарство.
Има две експериментално-производствени бази: 

по лозарство и по винарство. Затворен производ-
ствен цикъл – от грозде, до крайния продукт – виното.

112 години традиции и опит

тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470 
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов по-

садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО - Плевен

Реклама

Докато човек може да 
изкара само няколко минути 
под вода, кашалотът издър-
жа до 2 часа без въздух и се 
гмурка на дълбочина до 2500 
метра! За да пести кисло-
род, пулсът му намалява дос-
та под нормалното и голяма 
част от кожата и мускулите 
му не се снабдяват с кръв.

 Дори и на дълбочина 

8000 метра има животински 
видове, които могат да оце-
ляват, въпреки огромното 
водно налягане. 
На големи височини, къ-

дето на хората им се зави-
ва свят заради разредения 
кислород, без проблем се ка-
терят лами. 
Най-високо могат да ле-

тят лешоядите. Има све-

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

дения за белоглав лешояд, 
който достигнал височина 
10 000 метра.

 Гренландският кит, 
за да се предпази от студа, 
има дебел слой мазнина, око-
ло 70 см. Белите мечки имат 
в добавка и много дебела ко-
зина. Кожата им отдолу е 

така пригодена, че да запаз-
ва топлината от слънцето. 
Млякото им има 50% масле-
ност, за да могат малките 
да изкарат студената зима. 
За сравнение маслеността 
на кравето мляко е само 
3,8%.

По материали на ЗТ
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ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

СОФИЯ

 семена, разсад и луковици от
различни сортове декоративни 
растения
 автентичен ин витро посадъчен 
материал
 селекционни програми и тех-
нологии
 консултации
1222 София, Негован;  тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44

email: iop_sofi a@abv.bg

С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/8681363, 02/8683352,
02/8685095,  02/9556471,  факс:  02/8683373,  e-mail: director@ikht.bg

ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спо-
магателна дейност в областта на криобиологията и лиофилиза-
цията, хранителните технологии, качеството и безопасността 
на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично 
активните вещества за растениевъдството.

РАЗРАБОТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ВНЕДРЯВА нови продукти, 
технологии и методи за анализ и оценка за производство и пре-
работка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, 
растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко 
и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

 Мониторинг на Черноморската 
екосистема

 Генетични изследвания на морските 
ресурси

 Експертни оценки
 Аквариумна експозиция
 Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.com

е-mail: ifr@aquariumvarna.com, direktor@ifrvarna.com

Хибриди от всички групи на зрялост и направление на 
използване -  за зърно, силаж, специални, захарни, 
пукливи и др.
Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и 
посевен материал при поливни и неполивни условия
Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени 
линии за производство на родителски компоненти и 
хибридни семена
Научно-методично обслужване, авторски контрол, 
обучение на кадри и лабораторни анализи

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

Кнежа, 5835, тел. 09132 7163,  7507, факс: 09132/7711; 
e-mail: mri_kneja@abv.bg









ИНСТИТУТ  ПО  ПОЛСКИ  КУЛТУРИ
Разработва нови 

сортове памук, твърда 
пшеница и технологии за 
отглеждане

Предлага семена от 
твърда пшеница, памук, 
тритикале, фуражен грах и 
други земеделски култури

Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440, 
e-mail: iptp@abv.bg

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И 
ЗЕМЕДЕЛИЕ /ОСБЗ/ - Враца

ПРОВЕЖДА научноизследователска работа във всич-
ки важни области на бубарството, съхранява най-големия 
генофонд на черницата и копринената буба в Европейския 
съюз. ПРОВЕЖДА курсове за обучение и дава съвети по 
всички въпроси от бубарството. ПРОИЗВЕЖДА високо-
качествено бубено семе, черничеви резници и фиданки 
от високопродуктивни сортове. РАЗРАБОТВА проекти за 
модернизиране и създаване на бубарски стопанства. 
За контакти: гр. Враца 3000; ул. “Мито Орозов” №24
Тел.: 092642221;Факс: 092645154; GSM: 0888 479 438
e-mail: panomir@yahoo.com; web: http://ses-vratza.bacsa-silk.org

ОПИТНА СТАНЦИЯ 
ПО КАЙСИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

7500 Силистра, местност Меджиди табия, ул. „Десета” 4
Тел.: 0878/820530; 086/820 145; e-mail: apricot@mbox.contact.bg 

Извършва научноизследователска дейност: Гене-
тични ресурси, селекция и интродукция на кайсиеви 
сортове; Технологии за отглеждане на кайсиевата 
култура.

Произвежда и предлага: кайсиеви плодове за пряс-
на консумация и преработка; стандартен  посадъчен 
материал.

Провежда открити дни на кайсията, изложби, семина-
ри, курсове за обучение на производители.

ИНСТИТУТ ПО 
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ  

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ -
ТЪРГОВИЩЕ

ИЗВЪРШВА - Научноизследователска и консул-
тантска дейност; Научно обслужване и обуче-

ние на фермери
ПРЕДЛАГА - Племенни овце; Технологии за отглеждане 
на  овце и полски култури
Семепроизводство на фуражни и полски култури
Стандартен овощен посадъчен  материал вкл. лешник – 6 
сорта.

7700 Търговище ул.”Кюстенджа” № 91; пк 49; 
Директор 0601/6-35-18

e-mail: osz_targ@mail.bg
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Цялостно комплексно обслужване
(правно, техническо и икономическо) 

на местни и чуждестранни инвеститори
Вие имате:

бизнес идея, но се нуждаете от компетентна 
подкрепа за нейната реализация

МП Концепт ЕООД
1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8

тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32
0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - 
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !


