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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www: zemedelskatehnika.comwww: zemedelskatehnika.com

НАЦИОНАЛЕН АГРОСЕМИНАР 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

Награждаването ще се проведе в сградата на НТС - София, София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, 
ет. 2, Зала 3 „инж. Стоимен Сарафов“. Начало 13.00 часа

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 
2015 г.
София

ДА СПОДЕЛИМ ПРАЗНИКА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА!
О Ч А К В А М Е  В И !

25  години  в. „Земеделска техника“
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БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ
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ОТЛИЧИЕ 

„Принос в механизацията на земеделието“
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ЗТ

ИСТОРИЯ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЛИЧНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Йосиф Ганчев Ковачев (28 май 
1885 – 22 януари 1976) е виден земе-
делски книжовник, агроном и агроде-
ец. Роден е в Омуртаг през 1885 г. 
Завършва Държавното средно земе-
делско училище “Образцов чифлик” 
край Русе през 1905 г. и Земеделска-
та академия в гр. Табор, Чехия, през 
1908 г. След завършване на висшето 
си образование работи като учител 
в различни земеделски училища (в 

Кюстендил, Русе и Добрич), като агроном в Попово и с. 
Лъджене, Пещерска околия, на различни служби в Ми-
нистерство на земеделието – главен инспектор, началник 

на земеделското отделение, началник на отдела за по-
землена собственост и комасация, директор на земеде-
лието. Освен в административното ръководство, работи и 
по земеделското законодателство, скотовъдните фондове, 
извършва редица проучвания по различни земеделски въ-
проси. Дългогодишен член е на управата на Дружеството 
на българските агрономи, на Чехословашката земеделска 
академия и други земеделски организации.

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

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни и  
чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете от 

компетентна подкрепа за нейната реализация

F ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

Продължава на стр. 5
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НАЗ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
1606 София, ул. Владайска № 39А, партер, ап. 2, тел./факс: 02/953 3726

ЛИДЕР В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Интервю с Наталия Тодорова, изпълнителен директор на НАЗ

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

WWW.CORNIRRIGATION.COM 
WWW.AQUAMAT2000.COM

Мобилен: 0879/444 120

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

• Автомобилни електронни везни 
(метални или бетонни) с обхват 
от 10000 до 80000 кг и от 1÷ 24м

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя.

7005 гр. Русе,  
бул. “Родина”-80
082 / 84 44 69,  
0888 85 70 85

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.com

- Към края 
на календарна-
та година каква 
равносметка би 
направила НАЗ за 
събитията в земе-
делския сектор?

- Като цяло 
с т о п а н с к а т а 
2014/15 г. не беше 
особено благопри-

ятна за българските зърнопроизводите-
ли, от една страна поради редукциите 
в добивите на есенниците и пролетни-
ците повсеместно в страната, причине-
ни от лоши атмосферни условия, а от 
друга страна поради липсата на дос-
татъчен пазар на продукцията, както 
и поради по-ниските изкупни цени на 
някои от културите. Паралелно с това 
отчитаме и трудна година за сектора 
по отношение на проблемите, с които 
се сблъскахме, едни очаквани, други 
изненадващи, на едни намерихме ре-
шения, други остават на дневен ред 
за решаване. Едва преди няколко сед-
мици приключи продължилата месеци 
наред сага с монтирането на нивомер-
ни и фискални устройства на земедел-
ските съдове за съхранение на гориво. 
Решението на казуса, достигнато с из-
ключителни усилия от страна на НАЗ, 
не удовлетворява всички земеделски 

производители, но отменя финансова-
та тежест за по-голяма част от тях, в 
това число най-уязвимите и застраше-
ни стопанства. През 2015 г. продължи 
и активното участие на НАЗ в работни 
групи и комисии за създаване на на-
ционалната нормативна уредба по раз-
личните схеми и мерки за подпомага-
не на земеделските производители по 
двата стълба на Общата селскостопан-
ска политика 2014-2020 г. – директните 
плащания и Програмата за развитие 
на селските райони. Също така, след 
няколко месечни интензивни и ожесто-
чени дебати с МЗХ, най-накрая бе вне-
сена нормативна яснота по отношение 
на направлението „Въвеждане на сеит-
бообращение за опазване на почвите 
и водите” по мярка 214 „Агроекологич-
ни плащания” от ПРСР 2007-2013 г. НАЗ 
категорично не подкрепи новите из-
исквания по направлението и заниже-
ните компенсаторни плащания, но за 
съжаление промените бяха нормативно 
разписани и публикувани в Държавен 
вестник. Това, за което успяхме да 
се преборим е възможността за пре-
кратяване на агроекологичния ангажи-
мент без да се възстановяват средства  
от страна на производителите. През 
2015 г. заслужава да се отбележи и 
спешния извънреден и неочакван за 
всички прием по мярка 121 „Модерни-

зиране на земеделските стопанства” 
от ПРСР 2007-2013 г., който вероятно е 
единственият шанс на производители-
те от сектор „Зърнопроизводство” да 
реализират финансирани инвестиции в 
материални активи през текущия про-
грамен период. НАЗ има водеща роля 
в осигуряването на обратна връзка към 
Държавен фонд „Земеделие” по отно-
шение на изникващите проблеми по 
приема, възпрепятстващи усвояването 
на средства. Усилията на НАЗ и ДФЗ 
са насочени към максимално опол-
зотворяване на бюджета по мярката и 
елиминиране на риска от неусвояване 
на средства, въпреки високия интерес 
от страна на земеделските производи-
тели към приема по мярката. 

В организационно отношение си 
струва да се споменат настъпилите 
през 2015 г. промени в структурата на 
НАЗ, а именно създаването на разши-
рен 22-членен Управителен съвет, със-
тоящ се от всички председатели на ре-
гионалните сдружения на НАЗ. Всички 
членове на УС са ангажирани с учас-
тие или ръководене на специализира-
ни комисии с различни ресори на дей-
ност, а това са: Комисия по поземлени 
отношения, Комисия по европейски и 
национални инвестиционни програми, 
Комисия по законодателни инициати-

Продължава на стр. 8
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Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

l Люляна Иванова – гр. Си-
листра, овощарство

l Радосвета Великова – гр. Си-
листра, полевъдство

l Илия Илиев – с. Богданци, сме-
сено производство

l ЕТ „Светлана Манева” - с. 
Крумово, полевъдство и живот-
новъдство

l Станислав Христов –  
гр. Плевен, смесено производ-
ство

l Никола Андреев – гр. Белене, 
полевъдство

l Павлина Андреева – гр. Беле-
не, смесено производство

l Десислава Павлова – гр. Беле-
не, смесено производство

l Кристияна Коева – гр. Белене, 
смесено производство

l Чавдар Шкодров – гр. Белене, 
животновъдство

l Мирослав Шкодров – гр. Беле-
не, овощарство

Направление 3 – „Механизация  
в земеделското производство”

Направление 1 –  
„Български производител 
на земеделска техника”

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН  

JONH DEERE W440

 Агрегатиране – трактор 60-80 к. с.
 Работна широчина на един корпус 

– регулируема: 20, 25, 30 см
 Работна дълбочина – от 15 до 30 см
 Работна скорост – 4-7 км/ч
 Предпазител – срязващ болт
 Хидравлично задвижване за без-

степенно изнасяне на плуга

Категория: Работни машини
ЕСЕННА СЕЯЛКА ESPRO 6000 

(СЛЕД МИНИМАЛНА ОБРАБОТКА)

Направление 2 - „Иновации”

 Двигател – 6-цилиндров, 7,4 л
 Мощност – 249 к. с.
 Обем на бункера – 6500 л/7600 л
 Вършачен барабан – 500 мм,  

8 шини
 Сламотръси – 6 бр.
 Активна система за доовършаване
 Индивидуално регулиране секции-

те на горното сито

 Работна широчина – 6 м
 Транспортна широчина – 3 м
 Тип изсяващ апарат – двойни ди-

скове с разминаване
 Междуредие – 15 см
 Изсяващи апарати – 40 бр.
 Предни работни дискове – 40 бр.
 Колела на притъпкващия ролер – 

20 бр.
 Обем на бункера – 3500 л

Категория: Работни машини
НАВЕСЕН ОВОЩАРСКИ 

ПЛУГ П ОВ – 3.30

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JOHN  
DEERE 8370R

 Двигател – 6 цилиндров John Deere 
PowerTech PSX9.0 л

 Максимална мощност при  
1900 об./мин. – 407 к.с.

 Максимална мощност с ИУМ при 
1900 об./мин. – 420 к.с.

 Трансмисия – е23 с 23 предни и 11 
задни предавки

 Автоматично водене – AutoTrac
 Навигация – John Deere StarFire 

3000
 Кабина – Command ViewIII с хи-

дро-пневматично окачване HCSPlus

Тракторът John Deere модел 8370R 
е с 6 цилиндров двигател John Deere 
PowerTech PSX 9.0 л с два турбоком-
пресора, свързани последователно 
(един с фиксирана и един с промен-
лива геометрия). Номиналната мощ-

ТРАКТОР JOHN DEERE, 
МОДЕЛ 8370R

СЛАМОТРЪСЕН КОМБАЙН 
JOHN DEERE W440

Сламотръсният комбайн John 
Deere W440 (249 к.с.) е подходящ за 
по-малки стопанства с площи до 4000 
дка. Така от компанията производител 
искат да стигнат до по-малките земе-
делски стопанства, които се нуждаят 
от високопроизводителна и надеждна 
прибираща техника. Това, което отли-
чава тези машини е не само компакт-
ният им размер, но и впечатляващите 
характеристики, типични за по-голе-
мите комбайни. Новите модели разпо-
лагат с голям вършачен барабан - 500 
мм с 8 шини, от които 4 са винаги 
в контакт с контрабарабана, а резул-
татът е отлично овършаване без на-
чупено и увредено зърно. Предлагат 
се и с предвършачен барабан, който 

СЕЯЛКА  
KUHN ESPRO 6000

През февруари 2015 г. по време на 
селскостопанското изложение SIMA 
в Париж, френската компания KUHN 
представи най-новия си продукт - есен-
на сеялка за след минимална обработ-
ка ESPRO 6000. Три години преди KUHN 
да пуснат машината в производство, 18 
прототипа са тествани при най-различ-
ни условия в цяла Европа. Сеялката се 
е доказала като качествена и здрава 
при тестовете и жъне неочакван успех 
още през първата си година на произ-
водство. Работната ширина на машина-
та е 6 м, а транспортната ширина - 3 м. 
Изсяващият апарат е с двойни дискове 
с разминаване, а посевната норма на 
ESPRO е от 0,1 - 43 кг/дка. Обемът на 
бункера за семена е 3500 л. В българ-

Продължава на стр. 7 Продължава на стр. 7 Продължава на стр. 7
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Земеделски пазар

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

тел. 088/868 85 08

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

Заключителна конференция по проект "Мрежа и уеб-плат-
форма за подобряване на информираността на обществото 
за управление и защита на околната среда в трансгранична-
та зона Гюргево - Русе и прилежащите трансгранични зони"- 
AEMPROBG, МИС-ETC код: 594

Русенски университет “Ангел Кънчев” като Партньор 2, за-
едно с Национален институт за научни изследвания и разра-
ботване на машини и инсталации за селското стопанство и 

Йосиф Ковачев е автор с широка 
специална и всестранна култура. Той 
пише с дълбоко уважение към всички 
земеделски деятели – агрономи, вете-
ринарни лекари, лесовъди, икономисти, 
към всички научни дейци, допринесли 
за развитието на българското земеде-
лие. Книжовната му дейност е богата по 
обхват и съдържание, полезна за земе-
делски специалисти и стопани, както и 
за учащи се. Тя включва различни теми 
- запознаване с нови култури, грижи за 
домашните животни, учебни помагала за 
средните и висшите земеделски учили-
ща, план-програма за земеделско-сто-
панската политика на страната.

Йосиф Ковачев е един от най-плодо-
витите земеделско-стопански книжовни-
ци у нас. Литературното му творчество 

е голямо и обхваща разнообразни теми. 
Издал е много книги, брошури и отдел-
ни публикации, голям брой статии във 
вестници и списания. Много от тези из-
дания се пазят в Централна селскосто-
панска библиотека.

Ковачев редактира “Списание на зе-
меделските камари в България”, съставя 
и редактира периодичното издание на 
Министерството на земеделието “Сведе-
ния за земеделието”, главен сътрудник 
на поредицата “Извори на знанието” на 
издателството “Христо Г. Данов”, посто-
янен сътрудник на библиотеката “Съвре-
менен земеделец” на издателството “Ал. 
Паскалев”, редактира много книги на 
издателство “Земиздат”. Сътрудничи на 
списанията “Земеделие”, “Садово”, “На-
родна целина”, “Аграрни проблеми”, на 
вестниците “Нива”, “La Bulgarie”, Добру-

джански земеделско-скотовъден лист”, 
“Вестник на жената”, “Женски глас” и 
др. Много негови статии са публикувани 
в чуждестранни периодични издания.

Едни от най-известните му книги 
са: “Земеделска енциклопедия” (1937-
1939), заедно със Сава Ботев – първа-
та българска енциклопедия, в 2 тома; 
“Илюстрован земеделски наръчник” 
(1947), заедно с д-р Кирил Павлов; “Зе-
меделско-стопански книжовници в Бъл-
гария” – представени са биографиите на 
първите ни книжовници по земеделие 
и скотовъдство; оригиналът се пази в 
Централна селскостопанска библиотека 
– написан на пишеща машина (рядкост 
за онова време) и с красивия характе-
рен почерк на самия Йосиф Ковачев.

Румяна Василева, Централна  
селскостопанска библиотека, ССА

хранително-вкусова промишленост - INMA Букурещ като Водещ 
партньор, и “Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом“ - 
Русе, като Партньор 3 организират международна заключителна 
конференция по проект 2(4.i)-2.1-6 "Мрежа и уеб-платформа за 
подобряване на информираността на обществото за управле-
ние и защита на околната среда в трансграничната зона Гюрге-
во - Русе и прилежащите трансгранични зони" – AEMPROBG, 
МИС-ETC код: 594, финансиран от Програмата за трансгранич-
но сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013 съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Събитието ще се състои на 25.11.2015 г. (сряда) от 10:00 ч., 
в гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, адрес ул. Сту-
дентска 8, Корпус 2, Зала 101.

ЛИЧНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 2
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Мегатрон

За поредна година Мегатрон участ-
ва на най-голямото и престижно сел-
скостопанско изложение Агритехника 
в Хановер.  Като официален дистрибу-
тор на John Deere за България, компа-
нията ни разполагаше с щанд, който е 
част от изложбената площ на John Deere 
International. Тази година компанията 
John Deere бе отличена с 3 златни и 10 
сребърни медала на Агритехника.

Златен медал на Агритехника за 
иновации получи системата Procut на 
John Deere за автоматично наточва-
не на ножовете. Тази система следи 
и измерва разстоянието между върха 
на ножа и контраножа по време на 
работа, благодарение на изключително 
прецизните интегрирани сензори. Така 
системата Procut следи остротата на но-
жовете, информирайки оператора кога 
да наточи ножовете и колко цикъла са 
необходими. Procut  намалява разхода 
на енергия и консумативи; допринася за 
по-голям комфорт на оператора; пости-
га по-добро качество на нарязване.

Вторият златен медал за John Deere 
бе присъден за системата Connected 
Nutrient Management! Заедно с парт-
ньорите си Land-Data Eurosoft, Vista, 
Rauch и Sulky John Deere създават тази 
система за управление на влагането 
на хранителни вещества, като целта е 
по-прецизно прилагане на органични и 
минерални торове. Системата позволя-
ва цялостен поглед от жътва до жътва и 
включва технологии, осигуряващи мак-
симално прецизно  прилагане на торо-
вете. 

Третият златен медал е спечелен 
за системата за растителна защита с 
управление прилагането на пестици-
ди. John Deere, заедно с партньорите 
си BASF, ZEPP, KTBL, JKI и ISIP разра-
ботват помощна функция за интуитивно 
вземане на решение, която гарантира 
своевременното и прецизно прилагане 
на пестициди.

Спечелените 10 сребърни медала 
от John Deere са присъдени за:

John Deere 3D система за наблюде-
ние с камери, осигуряваща 360 градуса 
видимост във всички посоки. Фабрич-
но монтираната технология обработ-
ва дигитални данни, като разширява 
видимостта на оператора предлагайки 
изгледи от различна перспектива и раз-
личен ъгъл или интегрира допълнителна 
информация и алгоритми в обработка-
та на изгледа. Използвайки няколко 

камери, системата показва панорамна 
гледка на 360°, както и 360° поглед към 
машината и заобикалящата я среда от 
различни перспективи, включително и 
от птичи поглед.

Система за активно следене на до-
бива - автоматична система за кали-
бриране на добивомера, т. е. вече не 
е нужно ръчно калибриране. Системата 
се самокалибрира, като багодарение на 
трите сензора за измерване на теглото, 
подобрява прeцизността до 3% точност.

Система за интегрирана настройка 
на комбайна (ICA2) - позволява напъл-
но автоматична настройка на всички 
параметри на комбайна. Благодарение 
на двете камери, монтирани в зърнения 
и класовия елеватор, системата поз-
волява автоматично регулиране на на-
стройките при променящи се условия. 
Снимките от елеваторите могат да се 
наблюдават от дисплея на машината. 
Всички промени, които машината пра-
ви, се документират и операторът може 
да ги проследи стъпка по стъпка.

Система за автоматичен контрол 
при пълненето на силажни ремаркета, 
съчетана с автоматично водене на трак-
тора с ремаркето от силажокомбайна. 
По този начин системата гарантира 
най-добро пълнене на ремаркето, пести 
гориво и намалява умората на опера-
тора.

Симулатор GoHarvest Premium на 
John Deere за обучение на оператори 
на комбайни – този симулатор позво-
лява обучение на операторите извън 
жътвената кампания, като предлага ре-
дица различни ситуации, характерни по 
време на работа. Три екрана осигуряват 
виртуално работно място на оператора, 
който е седнал на оригиналната седал-
ка на комбайна. В тази обстановка той 
може да изучи и да изпробва всички 
функции на машината – от транспорт по 
пътя до маневриране и прикачане/раз-
качане на хедера, както и пълнене на 
ремарке. Сервизът и поддръжката също 
са включени в обучението. Също като 
останалите системи, GoHarvest симули-
ра всички дейности на полето по време 
на жътва и настройките на комбайна. 
Опитът, придобит от обучение с този си-
мулатор, е по-голям от този на онлайн 
симулатора и има по-голям ефект при 
обучение. 

John Deere система гарантира-
ща качествена сеитба, осигурявайки 
автоматизация за сеялка John Deere 

ExactEmerge. Тази комплексна система 
гарантира висококачествена сеитба при 
висока скорост и предлага различни 
функции за наблюдение, контрол и во-
дене на документация.

Система John Deere за интелигент-
но задвижване на 4-те колела – тази 
ситема автоматично активира/деактиви-
ра задвижването на 4-те колела, неза-
висимо от натоварването, предлагайки 
технология подобряваща цялостната 
ефективност на трактора. Системата 
автоматично активира задвижването на 
четирите колела спрямо приплъзването 
на колелата на задната ос и автоматич-
но освобождава 4WD, веднага след като 
предната ос вече не допринася значи-
телно за цялостната работа на тегли-
ча след промяна в натоварването или 
когато колелата са стъпили на твърда 
земя или асфалт.

John Deere EZ Ballast – слагането/
премахването на тежести на колелата 
или пълненето на гумите с вода, за да 
се адаптира теглото на трактора спря-
мо условията на работа, са дейности 
изискващи време и затова не са тол-
кова предпочитани от фермерите. Не-
удобството на този вид техники е, че 
тракторът е по-тежък отколкото е необ-
ходимо за много други дейности, които 
следва да извърши. Освен това разхо-
дът на гориво се увеличава. EZ Ballast 
е проектирана така, че монтирането на 
баластните тежести да става хидравлич-
но. Спестяващата време система раз-
пределя теглото равномерно по осите и 
е по-продуктивния начин за баланс на 
трактора.

Система John Deere iTEC AutoLearn 
– първата в света автоматично-обуча-
ваща система за трактор. Тази систе-
ма е в помощ на операторите, защото 
автоматично засича поредица от посто-
янно повтарящите се завои в края на 
полето. След като забележи, че послед-
ното действие е извършено три пъти по 
ред, системата предлага да автомати-
зира това действие. Операторът може 
да приеме предложението с натискане 
на един бутон и да го запамети в систе-
мата, а на по-късен етап запаметеното 
действие може да се коригира. Нова-
та система допринася за максимално 
намаляване умората на оператора и 
увеличава ефективността на системата, 
управляваща завоите в края на полето.

Система John Deere TruSet™ за 
управление на инвентара – настрой-

НАГРАДИ НА  JOHN DEERE  НА АГРИТЕХНИКА 2015
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ските полета вече работят две високоп-
роизводителни сеялки ESPRO 6000. 

Предимствата й пред останалите 
аналози са: 

Предна работна секция с дискове 
- монтирани по 2 диска на едно рамо 
за спестяване на тегло, съответно и на-
маляване на енергоемкостта на сеял-
ката; Без обслужване на главините; 
Рамената са монтирани на специално 
профилирана греда чрез полиуретано-
ви тампони.

Притъпкващ ролер - уникална фор-
ма на гумите, произведени специално за 
KUHN; Внушителен диаметър от 900 мм, 
който намалява енергоемкостта; Разми-
наване (офсет) на гумите от 200 мм, кое-
то също намалява енергоемкостта.

Изсяващи апарати - разминаване 
(офсет) на двата диска; Монтирани на 
специално профилирана греда чрез по-
лиуретанови тампони; Лесна настройка 
на работната дълбочина и силата на 
натиск на всички изсяващи дискове.

По материали на Мегатрон

е стандартен за модел W330 и опция 
за W440. Въпреки компактния размер, 
машините се предлагат с 5 сламотръ-
са (W330) и 6 сламотръса (W440). По-
чистващата система на новите модели 
е с най-голяма площ на ситата в този 
клас, които гарантират ниски загуби 
на зърно дори при тежки условия и 
високи добиви. Производителността 
на почистващата система се повишава 
от възможността за индивидуално ре-
гулиране на секциите на горното сито 
(за модел W440), постоянния въздушен 
поток от вентилатора с безстепенно 
управление от кабината и дълга тръс-
каща дъска. Уникалното при тези ком-

пактни машини е, че разполагат с ак-
тивна система за доовършаване, която 
е характерна за най-големите модели 
комбайни. Тази система увеличава 
производителността като ограничава 
излишното натоварване на вършач-
ния барабан. Комфортът на оператора 
е гарантиран от просторната кабина 
с климатична система и отопление, 
регулируема кормилна уредба, инту-
итивно разположени контролни уреди 
и цветен сензорен дисплей, монтиран 
на ъгловата колона. Конструкцията на 
новите модели комбайни е опросте-
на, с лесен достъп до всички точки за 
сервизно обслужване. 

По материали на Мегатрон

ност на двигателя (97/68ЕС) при 2100  
об./мин. е 370 к.с., а максималната 
мощност при 1900 об./мин. (97/68ЕС) 
е 407 к.с. Интелигентното управление 
на мощността (ИУМ) осигурява допъл-
нителна мощност при работа със сило-
отводен вал и транспорт. Максималната 
мощност на двигателя с ИУМ  при 1900 
об./мин. (97/68ЕС) е 420 к.с. Тракторът 
е оборудван с новата трансмисия „е23“ 
със система за управление на произ-
водителността, с 23 предни и 11 задни 
предавки. Машината е с независимо 
окачване на предния мост  ILS. Оборуд-
вана е с AutoTrac (автоматично водене 
на трактора), антена за навигация John 
Deere StarFire 3000  и е подготвена за  
FarmSight технологията на John Deere за 
прецизно земеделие и пълно управле-
ние на всички дейности в стопанството. 
Просторната кабина CommandView III e 
с адаптивно хидро-пневматично окач-
ване HCS Plus, регулиращо се според 
работните условия. Новата конзола за 
управление CommandARM в кабина-
та е с ергономично разположение на 
уредите за управление и сензорен ек-
ран CommandCenter 4. Операторската 
седалка е въртяща се на 40 градуса, 
осигуряваща ненадминат комфорт за 
оператора.

По материали на Мегатрон

СЕЯЛКА KUHN ESPRO 6000
Продължава от стр. 4

СЛАМОТРЪСЕН КОМБАЙН  
JOHN DEERE W440

Продължава от стр. 4

ТРАКТОР JOHN 
DEERE 8370R

Продължава от стр. 4

НАГРАДИ...
ките за дълбочина на индивидуални-
те работни органи за почвообработка 
обикновено се коригират хидравлично, 
чрез клапаните на трактора или в ня-
кои редки случаи това става електри-
чески. Технологията TruSet™ на John 
Deere е първата система за управле-
ние на инвентара, която контролира и 
калибрира всички работни органи от 
звеното за ISOBUS контрол в кабината 
на трактора. Друга иновация е функ-
цията за автоматична компенсация на 
различните работни секции на култива-
тора. В миналото операторът трябваше 
да настройва всяка секция поотделно. 
Сега настройките на всички секции 
(култивиращи лапи, заравняващи пал-
ци) се извършват автоматично, когато 
се променят настройките само на една 
секция (дисковата). Системата позво-
лява на операторите да променят ра-
ботната дълбочина в движение, така че 
да отговаря на променящите се усло-
вия. Така се облекчава напрежението 
и умората на оператора и се избягват 
грешни настройки. John Deere плани-
ра да интегрира TruSet™ в системата 
FarmSight, която е връзката с портала 
за прецизно земеделие MyJohnDeere.
com за локалиризано управление на 
инвентара. 

 По материали  
на Мегатрон

Благодарение на своя дългогоди-
шен опит „Аквамат 2000“ разрабо-
ти и внедри успешно на българския 
пазар мобилната система за капко-
во напояване на царевица. Голямото 
разнообразие на лентов капков мар-
куч AQUATRAXX и NEPTUNE на TORO 
AG, позволява проектирането и из-
граждането на опростени и лесни за 
експлоатация системи. Механизирано-
то полагане и събиране на лентовия 
капков маркуч спомага за бързото из-
граждане и почистване след края на 
поливния сезон на полета с големи 
площи.

Капковото напояване се характе-
ризира с подаването на малки коли-
чества вода през къси интервали от 
време, които поддържат почвената вла-
га в оптимални за растението граници 
през целия етап от развитието му. При 
капковото не се запълва целия почвен 
обем, а се „допълва“ използваната от 
евапотранспирацията вода през пре-
дходния ден.  Предимство на системите 
за капково напояване е възможността 
за подаването на водоразтворими торо-
ве. Хранителните вещества се подават 
директно в коренообитаемия слой на 
растенията.

Една мобилна система за капко-
во напояване тип „Аквамат 2000“ се 
състои от следните елементи: помпе-

но-филтърно стопанство, магистрални 
и разпределителни тръбопроводи, ко-
мандни възли, присъединителни части 
и защитна арматура, капкови маркучи. 

Чрез прецизното проектиране и 
възможностите на капковите маркучи 
за постигане на дълги редове с висо-
ка равномерност, поливната норма от 
7-8 м3 /дка/ден може да бъде правил-
но разпределена по цялата площ на 
полето, а това води и до равномерно 
наторяване на растенията. Мобилната 
система може да бъде напълно автома-
тизирана и управлявана по климатични 
данни  (Инвестицията в една мобилна 
система за капково напояване, с вклю-
чена система за филтриране на вода-
та, е в порядъка на 130 -150 лв./декар, 
като всеки следващ поливен сезон има 
разходи за подмяна на капковия мар-
куч в рамките на 60 - 80 лв./декар).

 След приключване на жътвата, до-
бивите от неполивните площи варират 
от 650 до 800 кг/декар, докато при по-
ливните площи фермерите имат реали-
зиран добив от 1200 до 1600 кг/декар. 
При разлика в добивите от 550 до 800 
кг, и при средна цена на царевицата 
от 0,25 лв./кг, инвестицията в поливната 
система се изплаща в рамките на един 
- два сезона. Нормалният период за из-
плащане е 3-5 години!

По материали на Аквамат 2000

МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  
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ви, Комисия по връзки с медии и други 
организации и Оперативна комисия по 
земеделски въпроси. През 2015 г. НАЗ 
прие в редиците си и 22-рия член на 
Асоциацията – „Съюз на зърнопроизво-
дителите Маркели”, гр. Карнобат. 

- Кои са наболелите проблеми, 
които остават за решаване пред зър-
нопроизводителния бранш?

- Не намират решение все още дос-
та казуси, някои от които НАЗ поставя 
на дневен ред пред властта ежегодно, 
но за съжаление среща неразбиране. 
Един от тези проблеми е движението на 
извънгабаритната земеделска техника 
по републиканската пътна мрежа. Вече 
четвърта поредна година НАЗ участва в 
специално сформирани работни групи, 
чиято цел е да се промени норматив-
ната уредба и да се улесни разреши-
телният режим за движение на земе-
делската извънгабаритна техника. На 
тазгодишната работна група НАЗ счита, 
че се постигна балансиран компромис 
за всички заинтересовани страни, но 
въпреки всичко нормативните измене-
ния не бяха публикувани. Подобен е и 
казусът с приемането на закон за бран-
шовите организации, който е обещаван 
на земеделската общественост от всяка 

власт. И така 2015 г. е поредната го-
дина, в която получаваме обещания за 
проект на закона, но не се стига до вна-
сяне на законопроекта в Парламентар-
на комисия по земеделие и храни и до 
общественото му обсъждане. Все още 
предстои да бъде намерено решение и 
на широко обсъждания казус с прилага-
нето на Закона за защита на растения-
та, както и проекта на Наредба за опаз-
ване на пчелите. Това е изключително 
дискусионна тема, която до момента не 
се радва на компромисно решение, по-
ради големите различия и противоречия 
в предложенията на заинтересованите 
страни. 

- Какво да очакваме на традицион-
ния ежегоден Национален Агро семи-
нар на НАЗ?

- Тазгодишното издание на Нацио-
налния Агро семинар на НАЗ е петото 
подред и ще се проведе под мотото 
„Обединени и успешни” в гр. Пловдив 
на 26-27 ноември 2015 г. Тази година 
на Семинара освен традиционното 
участие на търговски фирми за семе-
на, торове и препарати за растителна 
защита, ще имаме гост-лектори от Ру-
мъния, които ще представят местната 
организация на производителите на 
царевица и добри практики от едно 

успешно зърнопроизводително стопан-
ство. В допълнение, гост-лектор тази 
година ще бъде и изтъкнатият проф. 
Светослав Бобев от Аграрен универси-
тет – гр. Пловдив, който ще ни запоз-
нае с основните и актуалните болести 
при есенни и пролетни култури. Офи-
циални гости на Петия Агро семинар 
ще бъдат и партньорите-приятели от 
Европейската конфедерация на произ-
водителите на царевица, в която НАЗ 
членува. За тазгодишното събитие сме 
подготвили нетрадиционно откриване 
на Семинара, включващо представяне 
на дейността, живота и хората на НАЗ, 
което обещаваме да бъде интригуващо 
и атрактивно за аудиторията. В рамки-
те на вечерните чествания по време на 
Семинара ще бъде отбелязан с музика 
и танци деветият рожден ден на НАЗ. 

- Какво си пожелава НАЗ за новата 
календарна година?

- Преди всичко си пожелаваме 
здраве за екипа и членовете на НАЗ, 
благоприятна и берекетна стопанска 
година, добри изкупни цени, по-добър 
диалог с властта, кураж и вдъхновение 
за нови инициативи и, много важно, 
винаги да продължаваме да сме „ОБЕ-
ДИНЕНИ И УСПЕШНИ”! 

доц. д-р инж. Милка Бобева

ЛИДЕР В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 3

Дългоочакваната серия 
трактори X8 на McCormick 
направи световната си пре-
миера на Агритехника 2015. 
Дебютът подчертава ангажи-
раността и активното внедря-
ване на иновации, които през 
последните 2 години доведоха 
до пълно обновяване на цяла-
та гама трактори McCormick. 

СЕРИЯ Х8
Изцяло новата серия 

McCormick Х8 предлага три 
модела с мощности съответно 
264, 286 и 310 к. с., оборудва-
ни с BetaPower Fuel Efficiency  
6,7-литрови 6-цилиндрови 
двигатели с турбокомпресор 
с променлива геометрия. В 
отлична комбинация с нови-
те нива на мощност са утвър-
дените четир-идиапазонни ZF 
безстепенни варио-трансми-
сии. Новият McCormick X8 
ще ви изненада с дизайна на 
предния капак и цялостната 
визия, както и превъзходната 
кабина, която предлага тиха, 
перфектно климатизирана 
работна среда. Органите за 
управление са ергономични и 
създават за оператора  функ-
ционален и изключителен ком-
форт. 

ГАМАТА VT-DRIVE
Допълнение към премие-

рата на Х8 бяха различните 

НОВИЯТ MCCORMICK X8
модели от версията 
McCormick VT-Drive, 
които имат общи 
черти с X8, и бяха 
показани при Х6, 
Х7.4 и Х7.6 на из-
ложението в Хано-
вер. Тези трактори 
са с безстепенни 
варио-трансмисии, 
които са продукт на 
най-новите техноло-
гии, използвани от McCormick, 
за да съответстват на из-
искванията на професионали-
стите фермери. 

Моделите от Х6 VT-Drive ва-
риант имат общи характерис-
тики с гамата Х6, но ги отлича-
ва създадената и произведена 
в Argo Tractors безстепенна 
варио-трансмисия. Мулти-
функционален подлакътник и 
система VT-Easypilot предос-
тавя прецизно управление на 
всички функции на трактора. 
Това решение улеснява значи-
телно управлението на тракто-
ра при разнообразни видове 
операции – тежки обработки 
в полето, операции в стопан-
ския двор, в животновъдната 
ферма и битово-комунално об-
служване. 

Голямо предимство на Х7 
VT-Drive серията е нейната 
ZF трансмисия с четири ди-

апазона. Серията включва 
три четири-цилиндрови моде-
ла – Х7.440, Х7.450 и Х7.460 с 
мощност съответно 147, 160 и 
176 к. с. и два шест-цилиндро-
ви модела – Х7.660 и Х7.670 с 
мощност съответно 181 и 195 
к. с. с Power Plus система. 
Всички модели са задвижва-
ни от BetaPower Fuel Efficiency 
двигатели.  В стандартното 
оборудване на тракторите от 
гамата Х7 VT-Drive влиза ус-
тройство DSM (Data Screen 
Manager), представляващо 
12-инчов сензорен монитор, 
чрез който операторът има по-
стоянен контрол  над параме-
трите и работата. Тракторите 
са с ISOBUS технология (стан-
дарт ISO-11783). PSM система 
(Precision Steering Management 
– система за прецизно упра-
вление) се предлага като оп-
ция, с допълнителен 8,4-инчов 

сензорен монитор при всички 
модели за управление на сис-
темата за сателитно насочва-
не, “EasySteer” системата и 
секция за ISOBUS и управле-
ние на контролера.

НОВ МОДЕЛ В СЕРИЯ Х7
Посетителите на Агритех-

ника видяха и нов модел в 
гамата трактори Х7: новият 
McCormick X7.650, с мощност 
150 к.с. и задвижван от до-
казалия се успешен 6-цилин-
дров двигател BetaPower Fuel 
Efficiency. Новият модел бе 
представен в конфигурация 
с високи стандарти на ка-
чество и комфорт, отговарящ 
на изискванията на клиенти-
те за функционален и лесен 
за управление трактор. Това 
ново ниво на спецификация 
ще бъде налично и при оста-
налите модели в серията Х7. 
При създаването на тази нова 
конфигурация инженерите на 
McCormick са наблегнали на 
функционалността и просто-
тата при управление, без да 
правят компромис с основни-
те структурни характеристики 
на Х7. Ергономично подреде-
ните органи за управление 
позволяват на оператора да 
работи лесно и с максимален 
комфорт. 

По материали на Оптиком
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ОФИЦИАЛЕН 
ВНОСИТЕЛ НА

И

2015 година беше чудесна година 
за Valtra. Тази седмица, в нашия бизнес 
ние преживяхме нещо необикновено 
и можем да твърдим, че направихме 
хеттрик през 2015: Valtra получи три 
ключови награди!

През февруари 2015: „Машина на го-
дината за 2015” – награда, получена на 
изложението SIMA във Франция за нова-
та T4 серия на Valtra.

През ноември 2015: „Машина на го-
дината за 2016” – награда, получена на 
Агритехника в Германия за нашата нова 
N4 серия.

Отново през ноември 
2015: „Трактор на годината за 
2016” – златен медал за ди-
зайн, получен на Агритехника 
в Германия за новия ни модел 
N174V.

Valtra е лидер на пазара в 
Скандинавия  и тези награди, 
получени във Франция и Гер-
мания (на двете най-големи 
земеделски изложения), са 
много важни за нас. 

Какво ни костваше този 
хеттрик? За да отговорим 
трябва да се върнем назад 
във времето, през 2011, когато 
одобрихме новата продукто-
ва стратегия. От този момент 
нататък целият екип на Valtra  
работи по всеки детайл, за да 
ожъне плодовете на новата си 
стратегия през 2015. Не на-
правихме компромис с нищо 
и стартирахме с мотото: „Не 
се опитвай, просто го напра-
ви!”, което обобщава високата 
мотивация на екипа на Valtra 
да завърши всичко в срок и 
докрай.

Мико Лехикойнен,
д-р Маркетинг, Valtra

ХЕТТРИК - НЕ СЕ ОПИТВАЙ, ПРОСТО ГО НАПРАВИ!
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l СИЛОЗИ ЗА ЗЪРНО 

l ЗЪРНОПОЧИСТВАЩИ 

МАШИНИ

„ЛУДОГОРСКИ КЛАС“ ООД
проектира, доставя и монтира

9000 Варна, ул. “Драгаш” 14, партер
тел./факс: 052/501 852; 0888 959 375

e-mail: mzdimov@hotmail.com

Регионален дилър на NEW HOLLAND

НИКА 2 ООД - Русе

тел./факс: +359 82 822 786

тел.: +359 889 437 687

тел.: +359 898 677 241

е-mail: nika@mlnk.net

www.nika2.com
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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
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