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ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 Да осигурява качествено обу-
чение, ориентирано към студента 
и гарантиращо конкурентоспособ-
ност на българския, европейския и 
международния пазар на труда.
 Да провежда научни изслед-

вания, ориентирани към бързо 
внедряване в практиката.
 Да изгражда личности с ясна 

гражданска позиция, способни да 
формират политиката и стратегията 
в аграрния сектор.
 Да съхранява любовта на 

българина към земята и нейните 

богатства, жаждата за знание и 
традициите на висшето аграрно об-
разование и наука.
 Аграрният университет да за-

служи обществено признание като 
водещ в аграрния бизнес, наука и 
образование.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
1945 – 2015

От създаването си през 1945 г. до днес Аграрният университет разпространява знания, 
съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национа-

лен център на аграрната наука и образование в България.

МИСИЯ
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„Принос в механизацията на земеделието“
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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2051 г.
София

 ДО  ПРОФ. Д. Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
  РЕКТОР НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ГРЕКОВ,

Чрез Вас се обръщаме към всички преподаватели, служители, студенти и възпитаници на Аграрния 
университет по случай забележителния празник.
За 70 години Университетът се превърна в национален център на иновациите в образованието, 

науката и земеделското производство. Неговите възпитаници, агрономи, инженери, еколози и иконо-
мисти, са носители на напредъка в селското стопанство на България. Те са новото поколение специа-
листи, които сега и в следващите години ще вземат важните решения за развитието на този отрасъл.
Аграрният университет си е извоювал международно признание. В него се обучават   чуждестранни 

студенти, които се утвърждават като водещи специалисти в своята област и издигат авторитета на 
българската земеделска наука и образование.
Университетът активно работи за модернизацията на земеделието. Той е съорганизатор със Селско-

стопанска академия, Контролно-техническа инспекция, Русенски университет „Ангел Кънчев”и вестник 
„Земеделска техника” за учредяването и провеждането на Отличието „Принос в механизацията на 
земеделието”. Искаме да благодарим на всички, които подкрепиха нашата инициатива и помогнаха 
за реализацията на тази идея.   
На всички преподаватели, служители, студенти и възпитаници на този център на проспериращи 

агронаука и образование пожелаваме здраве, ентусиазъм и творческа енергия! Нека нараства и се 
утвърждава институционалният имидж на Аграрния университет сред студентите, бизнес средите и 
цялото общество.
Честит празник!

Доц. д-р инж. Милка Бобева, гл. редактор
Редакционен съвет на вестник „Земеделска техника”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
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ПОЗДРАВЯВА АУ -  ПЛОВДИВ 
ПО СЛУЧАЙ НЕГОВАТА 70-ГОДИШНИНА

АУ

Фирма Геосемселект ООД поз-
дравява Аграрния универститет в 
Пловдив за 70-годишния му юби-
лей и пожелава дългогодишен успех 
и развитие както на местна почва, 
така и в световен мащаб. Нека сел-
скостопанската наука да продъл-
жава да се развива и да привлича 
повече млади кадри, които да се 
реализират в тази толкова важна и 
интересна област.
За втора поредна година Геос-

емселект ООД и Демонстрационен 
център към АУ – Пловдив ще про-

дължат своята съвместна дейност, 
която постигна успех тази година. В 
демонстрационната оранжерия на 
селекционната фирма, построена 
по случай 25-годишнината на фир-
мата, се показаха 44 сорта домати 
и технологии за отглеждането им. 
Организира се дегустация на до-
матите, студенти и преподаватели 
имаха възможността да наблюдават 
целия процес на отглеждане, както 
и да се включат в него. През 2016-
та година нови студенти на Универ-
ситета ще участват в отглеждането 

на доматите на фирма Геосемсе-
лект, която ще предостави разсада. 
Студентите ще имат възможност да 
правят собствени сравнителни из-
следвания върху растенията, което 
ще спомогне за тяхното академично 
развитие.
Очакваме на място в оранжери-

ята посетители, интересуващи се от 
български сортове хибридни домати 
и от технологиите за отглеждането 
им, да ни се обадят и посетят през 
следващия сезон. Успешна година!

Геосемселект

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Р Е К Т О Р И

акад. Христо 
Даскалов   

Ректор на ВСИ 
1950–1954 г.

акад. Павел 
Попов 

Ректор на ВСИ 
1954–1962 г.

чл. кор. проф. 
Минчо Кондарев
Ректор на ВСИ 

1962–1966 г.

проф. Тодор 
Матев 

Ректор на ВСИ 
1966–1973 г.

проф. Цвятко 
Петков, Ректор, 
ВСИ 1973–1974 г.

1979–1987 г

проф. Иван 
Ранчев 

Ректор на ВСИ 
1974–1979 г.

проф. Киро 
Костов 

Ректор на ВСИ 
1987–1991 г.

проф. д.н. Дими-
тър Брайков 
Ректор на ВСИ 

1991–1995 г.

доц. Георги 
Москов 

Ректор на ВСИ 
1995–1999 г.

чл. кор. проф. д.н. 
Йорданка Кузма-
нова, Ректор на 
АУ, 1999 – 2007 г.

РЪКОВОДСТВО

проф. д.н. Димитър 
Греков, Ректор 
на АУ от 2007 г.

проф. д-р Христина 
Янчева 

Зам. ректор по УД

проф. д-р Нели 
Бенчева 

Зам. ректор по МД

проф. д.н. Красимир 
Иванов 

Зам. ректор по НД

Величко Родопски 
Помощник
ректор

ФАКУЛТЕТИ

 Агрономство
 Лозаро-
градинарство

 Растителна 
защита 
и агроекология

 Икономика
 Департамент 
по езикова 
подготовка 
и спорт

ИСТОРИЯ
С Указ на регентския 

съвет от 4 август 1945 г., 
публикуван в ДВ от 20 
август 1945 г., в Пловдив 
е разкрит университет с 
два факултета – меди-
цински и агрономо-ле-
совъден, а през 1950 г. 
се създава самостоя-
телен Висш селскосто-
пански институт „Васил 
Коларов”. В него тогава 
работят 7 професори, 
9 доценти, 26 асистен-
ти, от които 5 доктори. 
Сред преподавателския 

състав са утвърдени и 
доказани учени с меж-
дународна известност 
като професорите Хрис-
то Даскалов, Павел По-
пов и др. В института са 
обособени 3 факултета 
– агрономически, техно-
логически и лозаро-гра-
динарски, с добре оком-
плектовани катедри, 
лаборатории и помощни 
звена – учебно- опитна 
база, библиотека и др.
Паралелно в София 

Продължава на стр. ?
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Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 1 – 
„Български производител 
на земеделска техника”

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН

CX 8.85

 Двигател – 7 к.с., бензинов
 Работна ширина – 60 см, 

85 см
 Скорости – 2 напред и 1 назад
 Предназначение – окопаване 
на почвата

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА ЗА ПОЛУДИРЕКТНА 
СЕИТБА SKY MAXIDRILL

Направление 2 - „Иновации”

 Мощност – 449 к.с.
 Обем на бункера – 12 500 л
 Очистваща площ – 6,5 м2

 Овършаваща площ – 6,5 м2

 Самонивелиране на ситата – 
Selt Leveling

 Автоматично регулиране скоростта 
на сламотръсите – Opti – cleanTM; 
Opti – spreadTM

 Брой сламотръси – 6 бр.

 Mощност – 300 к.с.
 Обем на бункера – 4100 л
 Сеещи апарати – 40 бр 
 Междуредово разстояние – 15 см
 Работна ширина – 6 м
 Работна скорост – 8-20 км/ч 
 Опция Fertisem – едновременно 
вкарване на торове и различни 
комбинации със семената

Продължава на стр. 6

  ЕТ „Асмарал – Теодор Иванов” – гр. Карнобат, по-
левъдство

  ОСЗ – Павликени – доц. Георги Георгиев – гр. Па-
вликени, полевъдство

Направление 3 - „Механизация в земеделското производство”

Категория: Работни машини
МОТОФРЕЗА „ПЕТРОВ”, 

„ВИКИ”

Катедра „Механизация на земеде-
лието” е в състава на Лозаро-гради-
нарския факултет към Аграрния уни-
верситет – Пловдив. Тя е формирана 
през 1945 год. в момента на създаване-
то на Висшия селскостопански институт 
(в последствие Аграрен университет - 
Пловдив). Първоначално се е наричала 
катедра „Механизация на селското сто-
панство”, а през 1998 г. е преименувана 
на „Механизация на земеделието”. 

Пръв неин ръководител е бил проф. дсн Асен Кацаров (до 
1969 г.) След него ръководител на катедрата е проф. Йордан 
Вакарелски (1969 -1979 г.; 1979-1984 г.), доц. Продан Бояджиев 
(1979 г.), проф. д-р Кольо Колев (1989-1991 г.), а от 1991 до 
2012 г. е проф. д-р инж. Сава Мандраджиев. От 2012 г. до сега 
ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Ангел Трифонов.
В различни периоди от развитието на катедрата по ме-

Ангел Трифонов

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Продължава на стр. 7

През 60-те годи-
ни на 20 век Кали-
форния се оформя 
като винарски цен-
тър, а от 1985 г.  до-
казва, че може да 
предложи не прос-
то вино, което да е 
сравнимо с виното 
на Европа, но и да 
го превъзхожда. В 

момента Калифорния дава около 90% от виното на САЩ и 
е най-големият и най-значим винарски район извън Европа. 
Тя е четвъртият по големина производител на вино в света 
след Франция, Италия и Испания.  Долините НАПА и СОНО-
МА (Лунната долина), намиращи се на север от Сан Франци-
ско в Калифорния, са най-известните винарски области на 
Америка. В НАПА са съсредоточени повече от 600 изби, но 
не е за подценяване фактът, че СОНОМА не е така претъп-
кана от изби, тя е по-голяма и по-близо до океана – влаж-
ният въздух от студения океан и затоплената земя създават 
полезни за лозята мъгли, което е условие за получаване на 
по-фини вина. За съжаление лозарството и винарството на 
Калифорния, въпреки мащабите си, в България не са добре 
познати, поради което усилията за тяхното представяне са 
повече от оправдани. 

КАЛИФОРНИЯ ОТБЛИЗО

БЛАГОСЛОВЕНА ЗЕМЯ 
ЗА ЛОЗАРСТВО

Мирослав Чолаков пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 8



5
бр. 21-2015

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

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

ISEKI TA250F
ISEKI TL1900
ISEKI TU1600
ISEKI TU1700
ISEKI TU1700F
ISEKI TU1700F
ISEKI TU1700F
ISEKI SIAL193
ISEKI TL1900F
ISEKI SIAL21
ISEKI TA262F
ISEKI TA230F
ISEKI TU160F
MITSUBISHI MT1601D
MITSUBISHI MT2001X with loader

MITSUBISHI  MT2201
MITSUBISHI MT306
MITSUBISHI MTE1800D
MITSUBISHI MTE1800D
MITSUBISHI MT23
MITSUBISHI D1650
YANMAR AF24 with loader
YANMAR AF-26
YANMAR F195D
YANMAR F24D with loader
YANMAR FX32D
YANMAR YM2402D
YANMAR AF-22
YANMAR F20D
KUBOTA-B B7001(4WD)with loader

KUBOTA-B B6000E
KUBOTA-B B7000
KUBOTA-B B1400DT
KUBOTA-L1 L1-215D
KUBOTA-L1 L1-215D
KUBOTA-GL GL337
KUBOTA-A ASTE A-14
KUBOTA-A ASTE A-17
SHIBAURA D23F
SHIBAURA D258
SHIBAURA SD1803

ТЕХНО ГРУП – М  ЕООД  
Тел.: 0888/587 093

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА - ТРАКТОРИ

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-редови, Метал-
агро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро със-
тояние; Сеялка SGRICOLA, малко употребявана. Цени по 
договаряне. За контакт тел: 0888/540485.

• Продавам: Мелница отлична, затваряща цикъла - зърно, 
брашно, хляб. Тел.: 0888/885 743.

• Продавам – заменям в Родопите, Пампорово, парцел с 
площ 2156 м2, намиращ се на 100 м от първата станция на 
новата ски писта и лифт Стойките – Снежанка с отлична 
локация на ексклузивна цена. Тел.: 0877/773 034.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

• Продавам: Двигател за трактор Т40АН; Т-16М; Грайфе-
рен товарач ПГ-1,1 за ЮМЗ; Двигател - СМД14; Ремар-
ке-цистерна миксер - 5 т; Стенд за ГН; Помпи, руски. 
Тел.: 0887/391 203.

• 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.

• Продавам: Трактор ДТ-20, за ремонт, с плуг, 1200 лв. 
Тел.: 0895/189 529.

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
 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

ДВ брой: 45/19.6.2015 г.
Постановление № 150 от 

12 юни 2015 г. за изменение 
на Наредбата за придоби-
ване и отнемане от сдруже-
нията за напояване правото 
на ползване върху обектите 
от хидромелиоративната ин-
фраструктура и обслужваща-
та техника на територията 
на сдружението
ДВ брой: 47/26.6.2015 г.
Постановление № 152 от 

19 юни 2015 г. за одобряване 
на допълнителни разходи за 
2015 г. по бюджета на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ 
за финансиране на разхо-
ди за данък върху добаве-
ната стойност по одобрени 
за подпомагане проекти на 
общини по Програмата за 
развитие на селските райо-
ни през 2007 – 2013 г. и по 
Оперативната програма за 
развитие на сектор „Рибар-
ство“ през 2007 – 2013 г.
ДВ брой: 48/27.6.2015 г.
Наредба за допълнение 

на Наредба № 41 от 2008 г. 

за изискванията към обекти, 
в които се отглеждат, раз-
въждат и/или предлагат до-
машни любимци с цел търго-
вия, към пансиони и приюти 
за животни
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2013 г. за условията 
и реда за сортоизпитване, 
признаване, вписване и от-
писване на сортовете рас-
тения във и от Официалната 
сортова листа на Република 
България
Наредба за изменение на 

Наредба № 2 от 2011 г. за 
издаване на разрешителни 
за заустване на отпадъчните 
води във водни обекти и оп-
ределяне на индивидуалните 
емисионни ограничения на 
точковите източници на за-
мърсяване
ДВ брой: 50/3.7.2015 г.
Постановление № 158 от 

26 юни 2015 г. за създаване 
на Център за насърчаване 
на сътрудничеството в об-
ластта на селското стопан-

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието
м. ЮНИ - АВГУСТ 2015 г.

Ф р е н с к а -
та фирма Sky 
Agriculture е сдру-
жение на фермери 
и производители с 
цел да предложат 
най-добрите реше-
ния за съвремен-
ното земеделие. 
При тях ще откриете пълна 
и изпитана гама машини. 
Резултатът е модерна, но и 
практична и производител-
на комбинирана сеялка Maxi 
Drill – с едно минаване по 
полето, предсеитбена обра-
ботка, сеитба, балиране и 
торене. Работните ширини 
са 3, 4 и 6 метра. Тя е реше-
ние за трактори с мощност 
от 120 до 300 к. с. Разполага 
с дискови ботуши с натиск 
до 120 кг; подходящи за вся-
какви почвени условия и 
директна сеитба върху стър-
нището. Има пневматичен 
сеещ апарат – прецизен и 
универсален за всички се-

ство между Китай и страни-
те от Централна и Източна 
Европа
ДВ брой: 53/14.7.2015 г.
Постановление № 177 от 

10 юли 2015 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството 
на земеделието и храните за 
2015 г.
ДВ брой: 54/17.7.2015 г.
Правилник за изменение 

и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Лесоза-
щитна станция гр. София
Правилник за изменение 

на Устройствения правилник 
на Дирекция на Природен 
парк „Врачански Балкан“
ДВ брой: 57/28.7.2015 г.
Закон за закриване на 

Националната служба по 
зърното
ДВ брой: 58/31.7.2015 г.
Закон за изменение и 

допълнение на Закона за 
водите
ДВ брой: 59/4.8.2015 г.
Наредба № 15 от 24 юли 

2015 г. за търговия на пред-
базови, базови и сертифи-
цирани семена картофи от 
съответните класи на пазара 
на Eвропейския съюз
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 
49 от 2004 г. за поддържане 
на картата на възстановена-
та собственост
Наредба № 16 от 30 юли 

2015 г. за при лагане на 
подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на 
мярка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на 

селските райони за периода 
2014 – 2020 г.
ДВ брой: 60/7.8.2015 г.
Закон за изменение и 

допълнение на Закона за го-
рите
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 
от 2012 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по 
мярка 2.1. „Производстве-
ни инвестиции в аквакул-
турата“ по Приоритетна ос 
№ 2 „Аквакултура, рибо-
лов във вътрешни водоеми, 
преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и ак-
вакултура“ от Оперативната 
програма за развитие на 
сектор „Рибарство“ на Ре-
публика България, финанси-
рана от Европейския фонд 
за рибарство за програмен 
период 2007 – 2013 г.
ДВ брой: 61/11.8.2015 г.
Закон за изменение и 

допълнение на Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделските земи
ДВ брой: 62/14.8.2015 г.
Правилник за органи-

зацията на работата и дей-
ността на Центъра за насър-
чаване на сътрудничеството 
в областта на селското сто-
панство между Китай и стра-
ните от Централна и Източ-
на Европа
ДВ брой: 63/18.8.2015 г.
Правилник за изменение 

и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Лесоза-
щитна станция гр. Пловдив

адвокат 
Маргарита Попова 

КОМБИНИРАНА СЕЯЛКА 
MAXI DRILL

мена и гумено-колесни ва-
ляци, подходящи за влажни 
условия. Maxi Drill е сеял-
ка, проектирана за засява-
не с висока скорост, като 
се оптимизира разходът на 
енергия и гориво. Това я на-
режда сред най-ниско енер-
гоемките машини на пазара.
Със Sky Maxi Drill зася-

вате бързо, качествено и 
спокойно в агротехническия 
срок, за да постигнете мак-
симално висок добив. Maxi 
Drill ще отговори на всички 
нужди на Вашето стопан-
ство.   

По материали 
на Оптиком
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КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
ханизация са работили и 
следните преподаватели: 
проф. Стоян Ковачев, проф. 
Станка Тировска, проф. 
д-р Димитър Попов, доц. 
д-р Христо Терзиев, доц. 
д-р Димитър Средков, доц. 
д-р Иван Миланов, доц. д-р 
Спас Лалев, доц. Парашкев 
Горанов, доц. Дончо Донев, 
доц. Христо Бончев, гл. ас. 
Йордан Барбанаков, гл. ас. 
Димитър Ламбрев, гл. ас. 
Панчо Палеевски.
По настоящем в катедра 

„Механизация на земедели-
ето” работят доц. д-р инж. 
Ангел Трифонов, доц. д-р 
инж. Димитър Иринчев, доц. 
д-р инж. Димитър Гуглев, 
доц. д-р инж. Запрян Запря-
нов, доц. д-р инж. Димитър 
Зяпков, доц. д-р инж. Стоян 
Ишпеков, доц. д-р инж. Пе-
тър Петров, доц. д-р инж. 
Иван Брайков, доц. д-р инж. 
Димитър Кехайов, доц. д-р 
инж. Георги Комитов, гл. ас. 
д-р инж. Манол Даллев, ас. 
инж. Йорданка Запрянова, 
ас. инж. Рангел Зайков, ас. 
инж. Иван Митков.
Катедрата е разполо-

жена в отделен павилион и 
разполага с 10 учебни зали 
и една аудитория, открит и 
закрит машинен парк. На 

разположение на студенти-
те са трактори от различен 
теглителен клас, почвообра-
ботващи, залагащи и приби-
ращи земеделски машини, 
макети и стендове. За под-
дръжка на техниката кате-
драта разполага и с техни-
ческа работилница.
С наличната материална 

база, информационното оси-
гуряване на учебните дисци-
плини и кадровия си потен-
циал, катедра “Механизация 
на земеделието” провежда 
учебен процес на високо 
ниво. В нея работят общо 
14 преподаватели, в т.ч.  10 
доценти, 1 главен асистент 
и трима асистенти, както и 
двама служители помощен и 
технически персонал.
Катедрата обучава сту-

денти от всички агроно-
мически специалности по 
дисциплините „Земеделски 
трактори”, „Земеделски ма-
шини”, „Механизирани тех-
нологии в земеделието” и 
др. Едновременно с това 
обучава и студенти от специ-
алностите „Зооинженерство” 
и „Аграрно инженерство”, 
за последната от които е 
опорна катедра и извежда 
повечето от дисциплините в 
учебната програма.
Специалността “Аграр-

но инженерство” е разкри-
та на базата на съвместен 
проект с три университета в 
България: Аграрния универ-
ситет – Пловдив, Русенския 
университет и Тракийския 
университет – Стара Заго-
ра. Специалността подготвя 
кадри в областта на техни-
ческото осигуряване на зе-
меделското производство. 
Обучението осигурява фун-
даментални знания в об-
ластта на агрономическите 
науки, екологосъобразни 
растителнозащитни  опера-
ции и механизиране на зе-
меделските технологии. Сту-
дентите получават  знания в 
областта на мениджмънта на 
земеделските предприятия и 
прилагане на технологии за 
диагностика и ремонт на зе-
меделската техника. Практи-
ческото обучение се извеж-
да в наши и западни фирми 
в съответната профилираща 
област. Завършилите обра-
зователно-квалификацион-
ната степен “бакалавър” на 
специалност „Аграрно инже-
нерство” придобиват профе-
сионална квалификация  „аг-
рарен инженер” в областта 
„Общо инженерство”.
Професионалната реали-

зация на завършилите тази 
специалност е в следните 

направления: организатори 
по производствена експло-
атация в предприятия за 
механизирано обслужване 
на селскостопанското про-
изводство; ръководители на 
транспортни звена в земеде-
лието; технолози в ремонт-
ни предприятия; експерти и 
консултанти в държавни и 
обществени организации за 
научно обслужване на земе-
делието; научни и препода-
вателски кадри и др.
Освен това в катедрата 

е разкрита и магистърска 
специалност „Земеделска 
техника”. При нея целта е да 
се получи задълбочена фун-
даментална и специализира-
на подготовка на студентите 
в областта на земеделските 
машини, знания и умения в 
управлението на фирмите и 
организациите и финансира-
нето им. Завършилите магис-
търския курс “Земеделска 
техника” са в състояние   да 
планират и ръководят проце-
са на производство и търго-
вия със земеделска техника, 
да обосновават и формират 
задания за необходимите 
земеделски машини или кон-
струирането на нови такива.
доц. д-р инж. А. Трифонов
р-л катедра „Механизация 

на земеделието”, АУ

ИСТОРИЯ НА АГРАРНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

функционира и ВСИ „Г. Ди-
митров”, но впоследствие с 
постановление №3 на МС от 
1977 г., ВСИ – Пловдив се 
определя като единствено 
висше училище, подготвящо 
кадри за земеделието в Бъл-
гария.
След успешна акреди-

тация през ноември 2000 г. 
Висшият селскостопански 
институт бе преобразуван 
в Аграрен университет – 
Пловдив (АУ) с Решение на 
XXXVIII-то Народно събрание 
на Република България, при-
ето на 10 април 2001 г.
Аграрният университет е 

аредитиран през 2013 г. от 
Националната агенция за 
оценяване и акредитация с 
оценка 9,29 по десетобална-

та система. Акредитацията е 
валидна до 2019 г.
Обучението на всички 

български и чуждестранни 
студенти се осъществява в 
четири факултета: Факултет 
по агрономство, Факултет 
по лозаро-градинарство, Фа-
култет по растителна защита 
и агроекология и Факултет 
по икономика.
Аграрният университет 

провежда обучение за об-
разователно-квалификацион-
ните степени „Бакалавър” 
и „Магистър” и за образо-
вателната и научна степен 
„Доктор” за български и 
чуждестранни граждани.
Днес в Университета ра-

ботят 219 преподаватели, 
от които 106 хабилитирани 
(професори и доценти).

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 4

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

тел. 088/868 85 08

ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА - 
ОКТОМВРИ

Анани /празнува на 1 ок-
томври/ - име от еврейски 
произход и означава Божия 
благодат.
Роман /празнува на 1 

октомври/ - име с латински 
произход и означава римля-
нин, силен, властен.
Тома /празнува на 6 ок-

томври/ - име от еврейски 
произход и означава близ-
нак.
Игнат /празнува на 8 ок-

томври/ - име с латински 
произход и означава буен, 
огнен, пламенен.

Аврам /празнува на 9 ок-
томври/ - име от еврейски 
произход и означава баща 
на много деца.
Петко /празнува на 14 

октомври/ - име от българ-
ски произход и означава 
петък.
Златка /празнува на 18 

октомври/ - име от българ-
ски произход и означава 
златна.
Димитър /празнува на 26 

октомври/ - име с произход 
от древногръцката митоло-
гия.

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”
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При посещението си в 
Сонома (юни, 2015 г.), имах 
късмета да се срещна със 
съотечественика ни Миро-
слав Чолаков.  Радвам се, 
че имаме прекрасната въз-
можност да видим Кали-
форния през очите и ръцете 
на един преуспял българин 
– специалист в областта на 
лозарството и винарството. 
Предавам със съкращения 
проведения с него разговор.
Чолаков подчерта: „Все-

ки знае как да прави свяст-
но вино, но важното е да 
намериш подходящия сорт 
грозде, да представиш мар-
ката вино, т. е. да го прода-
деш преди да го произве-
деш.” Това е целта на моя 
живот.
Ангажиментите ми във 

фирмата са доста разноо-
бразни, но са насочени към 
производството на качестве-
ни вина. Това, което правя 
в лабораторията и във  ви-
нарската изба, ми отнема 
около 20 % от времето, а 
останалото отива за отглеж-
дане на лозята и за админи-
стративни ангажименти. От 
15 години работим заедно 
със собствениците на ита-
лианската фирма Trentadue, 
те не са специалисти и се 
консултират с мен както за 
лозята, така и за винопроиз-
водството, имат ми доверие. 
Аз подготвям пазара, пред-
ставянето – рекламата на 
вината, маркетинга, етикети, 
брошури и т. н. Контактувам 
с обществени организации 
за винопроизводството, под-
готвяме и участваме в изло-
жения и други събития.
В този район  (Сонома и 

НАПА) лозарите и винарите 
най-вече са италианци, ос-
новно от Северна Италия, 
има много малко французи. 
Фирмата Trentadue в Кали-
форния притежава около 
1000 дка лозя, като в цен-
тралната част на масива  е 
винарната с обособен ту-
ристически комплекс, пред-
назначен за посетители от 
винотурове, за празнуване 
на рождени дни, сватби и 
др. Освен царство на ви-
ното, Сонома е център на 
множествени артистични и 
художествени фестивали, за 
кулинарния, велотуризъм и 
др. 
Калифорния е мястото, 

за което, ако има Господ, 
той е казал: „Тук ще се гле-
дат лозя”. Наистина услови-
ята за лозарство в Сонома 
са много добри. Почвеният 
слой е около 3 метра, ос-
новно наносни почви. В до-
лината почти няма насеко-

ми и болести. Налага ни се 
да пръскаме рядко лозята 
1 или 2 пъти през сезона, 
само когато е необходимо и 
обикновено ползваме сяра 
на прах. Тази година беше 
по-влажно и имаше мал-
ко повече брашнеста мана, 
затова пръскахме и с други 
препарати. Пръскаме и про-
тив прах, понеже в пепелта 
има акари, които предизвик-
ват заболявания по лозите,  
като ползваме естествени 
масла,  отвара от водорас-
ли. Сярата е много евтина и 
ефективна, но трябва да се 
внимава с времето на пръс-
кане, защото и при най-мал-
кото закъснение, ако се 
пръска  по-малко от месец 
преди беритбата, виното ще 
мирише на сяра. Ароматът 
на виното зависи от някои 
на вид дребни неща. Ето тук 
има останали дънери от ев-
калиптови дървета, докара-
ли ги собствениците чак от 
Австралия и ги засадили. Ко-
гато започнах работа, пър-
вата реколта от вино имаше 
аромат на сироп за кашлица 
– от евкалипта. Настоявах 
и премахнахме дърветата. 
Сега виното има прекрасен 
аромат. 
Във фирмата прилага-

ме следната технология 
за отглеждане на лозята 
- през едно междуредията 
са затревени, а останали-
те  се обработват. Следва-
щата година е алтернативна 
– засяваме с трева другите 

Продължава от стр. 4

БЛАГОСЛОВЕНА ЗЕМЯ ЗА ЛОЗАРСТВО

Мирослав Чолаков  е роден през 1966 г в гр. Левски. 
Завършва през 1989 г. с отличен успех специалност „Ло-
зарство” в Аграрен университет, Пловдив. През 1990 г. 
заминава на специализация по международната програма 
за земеделие „Бъдещето на фермерите в Америка” за САЩ. 
От 6 човека само той отива в Калифорния в долината 
НАПА на специализация за 18 месеца (3 пъти по 6 месеца на 
различни места). От 1994 г. е със зелена карта, а сега има 
американско гражданство.
Работи в италианската фирма Trentadue от 1999 г., от-

начало като технолог, а сега е вицепрезидент.  Директор 
е по винопроизводството и е технолог за гроздопроиз-
водството на компанията. Основал е собствена компания 
„Miro cellars” и е създал собствена марка вино „Miro”. Участ-
ва активно в обществените организации по винопроизвод-
ство на Калифорния, президент е на Асоциация на винопро-
изводителите в Сонома. Женен е. Има две дъщери.

и обработваме съседните  
междуредия. Обикновено ап-
рил, май засяваме тревите, 
най-често бобови култури, 
така обогатяваме почвата с 
азот.  Алтернативните редо-
ве обикновено  дисковаме  
най-много 2-3 пъти. На 3-4 

години разрохкваме цялото 
насаждение, защото почвата 
става много твърда и вместо 
водата да навлиза надолу, 
се оттича в междуредията. 
Резитбата извършваме през 
месец януари. Лозите започ-
ват да цъфтят още февруари, 
началото на март, защото 
тук температурите не падат 
под нулата и те не са дълго 
време в покой. Резитбата, 
както и беритбата са ръчни, 
извършват ги мексиканци. 
В долината беритбата на 

грозде започва средата на 
август. Насаждението, кое-
то е пред нас, е създадено 
преди 2 години и както виж-
дате има доста грозде, въ-
преки че е първа  реколта. 
Тук казват „Бодваш пръчка и 
пиеш вино.”  Част от грозде-
то трябва да се свали, за да 
се получи качествена про-
дукция с необходимата за-
харност. Фермерите, които 
не са  специалисти винари,  
смятат, че колкото е пове-
че гроздето, толкова е по-
добре, но тогава не се полу-
чава добро качество. Успях 
да  убедя в това  собствени-
ците и вече редовно норми-
раме добива. Осен това кър-
шим излишните леторасли, 
за да се огряват равномер-
но гроздовете. Беритбата се 
извършва ръчно, основно от 
мексиканци, но все по-труд-
но се намират берачи. Гроз-
докомбайните наистина са 
бъдещето в лозарството, но 
в момента трудно ще влязат 

в съществуващите насажде-
ния. Голяма част от лозята 
са създадени през 1920 годи-
на, а някои са засадени още 
през 1896 г. Те са често с 
формировка чаша, със сво-
бодно растяща корони, от-
глеждат ги без колове, което 
налага да имат по-широки 
междуредия, около 3 метра . 
Понякога преди гроздобера, 
за да се влиза в междуреди-
ята, се прави проход с ма-
чете за берачите, а напосле-
дък се ползват и машини за 
контурна резитба. Но дейст-
вително в механизацията е 
бъдещето на лозарството. 
Ръчният труд става все по-
скъп, но и няма много же-
лаещи за работа в лозята. 
Друг основен въпрос е 

поливането. Водата, коя-
то ползваме, е от кладенец 
-  от подземно езеро, което 
не е голямо и е сравнител-
но плитко. Лозята са разпо-
ложени в долината, която е 
обградена от едноименната 
планина Сонома. Има сним-
ки, на които се виждат в 
долината узрели портокали, 
а по върховете на планина-
та сняг. Отсреща на билото 
има гейзери, а отдолу е акти-
вен вулкан, дори тук работи 
най-голямата термоцентрала 
в света. Могат да произвеж-
дат и повече електроенер-
гия, ако се ползва повече 
вода, но количеството й е 
ограничено. В резултат на 
увеличената консумация ре-
зервоарът се изпразва, сни-
жава се повърхността на зе-
мята, съответно намалява се 
обемът му, в резултат земе-
тресенията зачестиха, стана-
ха с по-голяма амплитуда и 
всеки ден са 20-30 на брой. 
Този регион по начало е се-
измично активен, тук минава 
големият разлом, който сти-
га до океана. Най-силното 
земетресение през послед-
ните 25 години беше 5,1 по 
Рихтер, с епицентър Сонома.
Преди стопаните полива-

ха лозовите насаждения без 
да имат нужда, максимата 
беше „Колкото повече, тол-
кова по-добре”. Например, 
в лозята на Trentadue е из-
градена капкова система и 
основното количество вода 
попада до 30 см дълбочина. 
В този почвен слой се раз-
полагат корените на лозите, 
а те трябва да се стремят 
да растат на дълбочина. За 
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да убедя собствениците в 
тезата си, наехме специали-
сти по водно напояване. Те 
поставиха датчици на 1,5 м 
дълбочина и на разстояние 
20 см (това е зоната, къде-
то основно са разположени 
корените на лозите), освен 
това анализираха и листата 
и отчетоха влагата. Другият 
анализ бе визуален – как-
во е състоянието на лозата, 
дали започват да забавят 
растежа си леторастите, има 
ли воден стрес. Получените 
резултати потвърдиха моето 
становище. Сега поливаме 
само, когато има нужда и в 
резултат разходът на вода 
намаля значително, а от 
друга страна качеството на 
гроздето се подобри. Това е 
от особено значение за Ка-
лифорния, където е обявено 
бедствено положение зара-
ди сушата, 
В лозовите насаждения 

фирмата използва ограни-
чено количество земедел-
ска техника. Тракторите са 
марки Ню Холанд и япон-
ските Кубота. По време на 
беритбата допълнително се 
включват още 15 тракто-
ра, които изнасят гроздето. 
Имаме пръскачки, дискови 
брани, ползваме 0,5 тона 
квадратни бокс палети за 
грозде. Техниката не е нова, 
стопаните много обичат да 
купуват машини втора ръка, 
но тя е достатъчна, освен 
това разстоянието от лозето 
до винарната не е големо. 
Машините стоят на площад-
ката пред винарната, където 
са и приемните бункери за 
гроздето. 
По-рано в долината ви-

нарните най-често купуваха 
грозде, малко  имаха лозя. 
Но напоследък се забеляз-
ва засилен интерес към за-
купуване на лозя или ако 
имат пари, създават собст-
вени насаждения. Някои 
лозя, които са с хубави сор-
тове, се купуват с наддава-

не, особено ако е изтекъл 
договорът за ползване или 
е бил едногодишен. Така си 
подсигуряват грозде първо 
качество за винопроизвод-
ството. 
От 20 години в НАПА и 

Сонома събират сортове от 
различни места, които са 
с най-добри показатели за 
направа на вина, и създа-
доха експериментално лозе 
с около 190 сорта.  Въпре-
ки разнообразието от сор-
тове, може категорично да 
се каже, че тук царуват ка-
берне совинъон, шардоне, 
зинфандел,  пино ноар и 
мерло.
Правенето на вино е 

много просто нещо или 
пък изключително сложно, 
зависи как гледаш на про-
блема. Аз по принцип пра-
вя вино 2-3 години с грозде 
от едно лозе от един сорт, 
след това  купувам грозде 
- от друго място, така про-
меням виното. Но разби-
ра се, че Trentadue ползва 
традиционно своето грозде. 
На площадката пред изба-
та приемаме гроздето. Тук 
имаме машини за мачка-
не на грозде, голям прие-
мен шнек  и др. Някои от 
сортовете изискват много 
нежна обработка, тогава на 
приемника слагаме 4-5 чо-
века и ги сортират ръчно. 
След ферментацията сме-
ста се преточва и се слага 
веднага в бъчвите. Вината 
с много танин стоят в бъч-
вите най-малко 6-7 месеца. 
Обикновено след фермента-
цията в зависимост от сор-
та, виното може да се пре-
точва два - три пъти, за да 
се избистри. Бъчвите след 
всяко ползване се измиват. 
Колкото повече танин има 
виното, толкова по-тъмно е  
и толкова повече кислород 
може да поема без да се 
разваля. Има бактерии, кои-
то са опасни и може да се 
получи оцет, когато се про-

извежда алкохол от дрож-
дите. Трябва да се внимава.  
Червеното вино много лесно 
ферментира, оттам нататък 
е трудното – отлежаването 
в бъчвите. Доставяме бъчви 
от Франция, имаме от Бъл-
гария и от САЩ. Български-
те са качествени, по-дълго 
не протичат, но изискват да 
се правят от многогодишен 
дъб. Скъпи са, но могат да 
се използват с години.
Има много изби около 

нас и то големи. Trentadue 
мачка по 600 тона грозде го-
дишно, а други мачкат по 35 
хиляди тона, по 40 000 и т.н. 
В непосредствена близост 
до нас е избата на Фран-
сис Форд Копола, заедно 
с ресторант, басейн и екс-
позиция от филмите на Ко-
пола. Тя мачка по 20 000 т. 
Капацитетът на нашата изба 
запълваме не само с наше 
вино, а и на други произво-
дители. Имаме възможност 
да увеличим капацитетът й и 
предложих на собствениците 
да вложат неголеми инвес-
тиции (около 2 мил. долара), 
за да увеличат складовете 
за бъчви, за танкове. Наис-
тина, ще има нужда от още 
един човек в лабораторията, 
но заплащането общо няма 
да се промени. Само аз ще 
върша повече работа, но ще 

има развитие във фирмата. 
Вярвам, че ще се получи, 
защото си имаме  доверие 
със собствениците. Аз рабо-
тя за тях, но те не ми пречат 
да развивам и собствената 
си фирма. Рядко се случва 
такъв вариант. Аз съм лице-
то, което се появява и пред-
ставя на пазара тях и моята 
фирма. 
Участваме в изложе-

ния по винарство основно 
в САЩ и печелим отличия. 
Например, през 2014 г. мо-
ята фирма Миро Селар в 
Международното вино ревю 
ноември - декември 2014, 
спечели два златни медала 
за вината Miro 2012 Cabernet 
Sauvignon, Reserve и Miro 
2012 Petite Sirah и 2 сребър-
ни медала Miro 2012 Cuvee 
Sasha  и Miro 2012 Zinfandel, 
от Панаира на виното в Сан 
Франциско 2014 г.  имаме  
златен и сребърен медал, и 
тази година от изложенията 
през май и юни също спече-
лихме 2 златни медали.
В заключение, той спо-

дели ”Добре, че са емигран-
тите, да поддържат мита, че 
може да се издигнеш от ну-
лата”, но допълни, че ”ако 
знаеш, можеш и си  упорит, 
действително има възмож-
ности за успех в САЩ”.

доц. д-р инж. М. Бобева

БЛАГОСЛОВЕНА ЗЕМЯ ЗА ЛОЗАРСТВО

Информация
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Реклама

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трактори и комбайни на 
фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна тех-
ника на водещи све-
товни фирми.

Гаранционен и из-
вънгаранционен сер-
виз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

„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

Ако се погледне съот-
ношението между големината 
на тялото и дължината на ско-
ковете, то абсолютен победи-
тел е бълхата, която скача на 
50 см дължина, което е 200 
пъти повече от собствената й 
дължина. Ако човек се срав-

нява с това, той трябва да 
може да скача на 350 метра.

 Малката жаба-раке-
та, която е дълга само 4 см, 
може да надскочи 100 пъти 
големината си и да направи 
скок от 4 метра.

По материали на ЗТ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
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Пловдив, ул. “Иван Вазов” 92 (срещу централна ж. п. гара)
тел: 032/642 404, факс: 032/641 908

e-mail: trade@vukibg.com, office@vukibg.com; www.vukibg.com

 ТРАКТОРИ DONGFENG - 
подходящи за овощар-
ство, лозарство, полско 
и оранжерийно произ-
водство и животновъдни 
ферми.

 Резервни части за:
- плугове, брани, сеялки, 
култиватори с марки 
Kverneland, Rabe, Naud, 
Lemken, Vaderstadt, Kuhn, 
Regent, Amazone, Horsch, 
Strom 

 HIFI FILTER Филтри за 
земеделски техника

 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО

 Резервни части за китайски и руски трактори
 Селскостопански гуми и работни органи

Централен офис:
София 1712, ж. к "Младост 3", бл. 314, вх. 4
Тел.; + 359 (0) 2 8816005; +359 (0) 886 784426

Офис и склад:
Пловдив 4000, ул. „Подофицер Г. Котов” 13

Тел.: + 359 (0) 32 967 058;  + 359 (0) 88 738 8028 
e-mail: geosemselect@yahoo.com

ЗЕЛЕНЧУКОВИ 
СЕМЕНА

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
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е основана през 1990 г. и е сред първите компю-
търни фирми в България. От самото си създава-
не досега фирмата се занимава с разработка и 

изграждане на компютърни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е из-
градила компютърни и информационни мрежи и други проекти за водещи производстве-
ни, държавни и търговски фирми.

 Доставка на компютърна, комуникационна и 
друга електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и без-
жични компютърни, телефонни и охранителни 
мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежо-
во 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 компютърни 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

“НОЛИС” OOД

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

www: nolis-bg.com


