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25 ГОДИНИ

120 ГОДИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ

През месец 
юли 2014 г. беше 
приет изцяло нов 
закон за защита 
на растенията. С 
него се въвеждат 
мерките по прила-
гане на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 
относно пускане-
то на пазара на 
продукти за рас-
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КОНТРОЛ НАУКА

Антон Величков

На 16 януари 
2016 година се 
навършват 120 
години растител-
нозащитна дей-
ност в България!
Съвременното 

земеделие се ос-
новава на концеп-
цията за устойчи-
во развитие, чийто 
важен компонент 

Продължава на стр. 5
Ганка Баева

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА www. nolis-bg.com

Растителнозащитната 
дейност в България има дъл-
гогодишна история. Офици-
алното начало е поставено 
със Закона за мерките против 
филоксерата и възстановява-
нето на опустошените от нея 
лозя, от 1896 година. По-късно 
в Закона за подобряване на 

земеделското производство и 
опазване на полските имоти – 
1925 година, се регламентират 
и карантинни мерки при вно-
са на земеделски произведе-
ния. През 1930 година е приет 
първият самостоятелен закон, 
уреждащ опазването на рас-

тенията от болести и непри-
ятели, а с Указ № 21 на Цар 
Борис III от 10.04.1933 година 
е ратифицирана и Междуна-
родната конвенция за защита 
на растенията от Рим 1929 г. 
През следващите години са 
приети нови закони, свърза-

ни с растителната защита, 
респективно: Закон за опаз-
ване на страната от внасяне-
то и разпространението на 
опасни неприятели и болести 
по растенията – (1946); Закон 
за защита на растенията от 
болести и неприятели - (1960).   

/ЗТ/

БАРЗ
Бъ л г а р с к а -

та асоциация за 
растителна за-
щита (БАРЗ) е 
независима, до-
броволна, неполи-
тическа организа-
ция с нестопанска 
цел, която обеди-
нява и организи-
ра дейността на 
всички свои чле-Петър Николов
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25 ГОДИНИ ВЕСТНИК „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Ангел Трифонов

ТРАКТОРНИ ЩАНГОВИ 
ПРЪСКАЧКИ

       ДО
       ДОЦ. Д-Р ИНЖ. МИЛКА БОБЕВА 
       В-К „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"

Уважаема г-жо Бобева,

Приветстваме инициативата Ви за ежегодно присъждане на отличието „Принос в механизацията на земеде-
лието" и се радваме, че активно работите съвместно с останалите съорганизатори за подкрепа и популяризиране 
на модерното българско земеделие.
Гордеем се с дългогодишното успешно партньорство с Вашия вестник и се надяваме да продължи и занапред.
За нас е чест да поздравим лично Вас и целият ви екип по случай 25-годишния юбилей на вестник „Земе-

делска техника". Желаем Ви дълъг творчески път занапред и неуморен ентусиазъм, за който сте положителен 
пример.

Управител: Веселин Генев

- Инж.  Радев, представете се пред 
нашите читатели.

- Роден съм в град Сливен през 
1980 г. Завърших средното си образова-
ние в Нова Загора в Селскостопанския  
техникум, след това продължих висшето 
си в Русенския университет „Ангел Кън-
чев”. Завърших 2 магистратури. През 
2014 г. станах млад фермер на годината.
Женен съм, имам дъщеря на 5 годи-

ни. Постоянно е с мен, давам й да кара 
трактора, както на 7 години ми е давал моя  дядо.

 - От кога се занимавате със земеделие?
- Със земеделие се занимавам самостоятелно от 2003 го-

дина. Тогава си купих първия собствен трактор. Баща ми, още 
като са раздавали земята от ТКЗС, е имал малко земя, а 
през 2003 имахме  200 - 300 декара. Сега обработваме 10 000 
декара. Земя, машини – всичко е купувано от мен с кредит от 
банката, без субсидии. Имал съм много трудни моменти, дока-
то изплатя взетите кредити. До миналата година обработвах 
3000-3500 декара, тази година станаха много изведнъж. Така 
се случиха нещата. Трудно ми е, защото скокът е голям, но се 
справям. 
Отглеждаме основно зърнено-житни култури - ечемик, пше-

ница, царевица рядко, защото нямаме поливни площи, също 
слънчоглед, рапица. Имам 970 декара трайни насаждения, от 
които 600 декара орехи, 50 декара праскови и 320 декара че-
реши. Проблемът ни е, че няма дъжд, тук се получават течения 
и в резултат в града вали много, обаче в селата около Сливен 
не вали. Не мога да си обясня защо, наблюдавал съм го мно-
гократно.
В Сливенския район почвите са доста разнообразни по 

тип.  Има местности с по-леки, песъкливи почви, например 
около река Тунджа. Има и места с чернозем, има и местности, 
на които се работи много трудно, защото почвите са лепкави. 
Но ние се стараем да спазваме технологиите. Налага се да из-
ползваме и по-разнообразна техника, както по мощност, така 
и по предназначение. 
Трудно е да си земеделски производител. Проблемът спо-

ред мен идва и от факта, че много хора започнаха да се 
занимават със земеделие в България. Например строителен 
предприемач, който не разбира от това производство, но има 
готови пари и ги налива в някакъв сектор, например в  зър-

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПРАВИ 
ТОВА, В КОЕТО Е НАЙ-ДОБЪР
Интервю с Георги Радев, земеделски производител Щанговите пръскачки са с универ-

сално приложение и служат за слято 
пръскане на полски, зеленчукови и 
зърнени култури с хербициди, инсек-
тициди и фунгициди. Произвеждат се 
като прикачни и навесни. Имат вари-
анти и за лентово пръскане на лозя и 
овощни градини - за внасяне на хер-
бициди в защитните зони по реда на 
насаждението, както и за лентово пръс-
кане с фунгициди и инсектициди на 

окопни култури върху самия ред. В този случай се използват 
специални разпръсквачи за лентово пръскане или разпръск-
вачи за насочено пръскане.
Пръскачките се състоят от рама 1 с навесно или прикачно 

устройство (фиг. 1), резервоар за работен разтвор 5, щанга 
3 с тръбопроводяща сис-
тема 4, на която са раз-
положени разпръсквачи 
2 на определена дистан-
ция един от друг. Пръс-
качката е съоръжена с 
помпа 6, филтри за пре-
чистване на разтвора и 
органи за управление 7. 
Наиме н о в а н и е т о 

„щангова” идва от носе-
щата конструкция на опръскващата система, която предста-
влява метална ферма – щанга. Тя трябва да е едновременно 
и лека и здрава, за да може да издържа на голямото вибра-
ционно натоварване при движение по полето, като едновре-
менно носи тръбопроводите за разтвора и разпръсквачите.
При тези пръскачки разпръскването на работната течност 

се осъществява по механичен начин, а за пренасянето на 
капките се използва кинетичната енергия от налягането, кое-
то е необходимо за са-
мото разпръскване. 
Работният процес е 

следният: приготвеният 
работен разтвор в ре-
зервоара 1 (фиг. 2) се 
подава през филтъра 3 към помпата 4. Тя повишава наляга-
нето на разтвора и го насочва към централния спирателен 
кран 9. Чрез него разтворът може да бъде пренасочен към 

Фиг. 1. Схема на щангова пръскачка

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 8
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Уважаеми растителнозащитници,

Пред Вас е новият Справочник със СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за 
растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати. Това издание, което 
се актуализира всяка година, се ползва с безспорен и нарастващ авторитет сред производителите, специалистите 
по растителна защита, контролните органи, научните и преподавателски среди в селскостопанския отрасъл, както 
и сред фирмите производители и дистрибутори на продукти за растителна защита и торове.
Защо е ценен този Справочник? Защото се информирате за регламентираните растителнозащитни продукти, 

които влияят благотворно на растенията и почвата, а оттук влияят и на безопасността на храните. За потребите-
лите е важно да консумират качествени храни с цел запазване на здравето им.
Сред основните приоритети на Министерството на земеделието и храните в рамките на новата Обща селско-

стопанска политика за периода 2014 - 2020 г., е и повишаване качеството на произведените в България храни. 
Това е пряко свързано с прилагането на добрите растителнозащитни практики, които включват в себе си използ-
ването в практиката само на разрешени и ефикасни продукти за растителна защита, за производството на високо-
качествена, здрава и защитена от вредители продукция от растителен произход, съответстваща на общоевропейски-
те стандарти. Разполагайки с актуалната информация, публикувана в новия Справочник, Вие ще можете успешно 
да отговорите на изискванията и критериите за ефективно и щадящо околната среда земеделско производство.
На добър час!

       ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
       МИНИСЪР НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай 120 години растителнозащитна дейност в 
България. Денят на растителнозащитника 16 януари, е ден с дълга история, ден за равносметка, както 
и ден за поставяне на цели.
Работата на растителната защита е основополагаща не само за здравето на растенията и на живот-

ните, но и за безопасността на храните за хората, както и за цялостното състояние на почвите, водите 
и планетата изобщо.
Скъпи колеги, благодаря Ви за усилията, които полагате, въпреки обективните трудности и нека 

продължаваме да даваме всичко, което зависи от нас като знания и умения, за да развиваме тази важна 
професия.
Желая здраве и щастие на Вас и Вашите семейства. Бъдете все така всеотдайни и вършете с гордост 

Вашата благородна професия!
Честит празник!

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

Поръчки за „ТЕРМИНОЛОГИЧЕН ЧЕ-
ТИРИЕЗИКОВ  (БЪЛГАРСКИ, НЕМСКИ, 
АНГЛИЙСКИ И РУСКИ) РЕЧНИК“ - Об-
щата цена за двете части е 80,00 лв., а 
поотделно – Първа част - 42,00 лв. и Вто-
ра част - 38,00 лв.

Контакт за заявки:
гр. Русе, ул. „Студентска” 8, Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, Корпус N:2, 

Издателски център
Мариана Дочева, сл.тел.: 082 888 662, 

e-mail: pb@uni-ruse.bg

Списъкът на раз-
решените за употреба 
продукти за растител-
на защита, торове и 
подобрители на поч-
вата в Република Бъл-
гария – 2016 г., съ-
държа официалните 
данни на Министер-
ството на земедели-
ето и храните. Той се 
издава от издателство 
„Виденов & син”.
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НОВ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ
В новия си съвременен център за 

подготовка и обучение MONOSEM 
предлага знания и умения в 4 сфери 
на компетентност: продажби; техни-
ческа подготовка; работа; сглобяване 
и пускане в действие. Целта е да се 
предложи на заинтересованите потре-
бители (дистрибутори, техници, клиен-
ти) пълен набор от необходимите зна-
ния и умения за оптимална работа на 
машината, за да се получи в крайна 
сметка високо ниво на удовлетворе-
ност на крайните клиенти. Всеки курс 
е разделен на 5 нива. Всяко успешно 
преминато ниво води към следващото. 
Центърът разполага с постоянно зает 
персонал за осигуряване на обучение-
то и опресняване на знанията. 
По-голямата част от обученията 

ще се провеждат в завода в Ларжас, 
Франция, а за нуждите на лекционните 
курсове Monosem откриват специална 
отделна нова сграда с голяма зала и 
3 по-малки. Допълнителен шоурум с 
площ 700 кв.м е на разположение, като 
в него са изложени основните модели 
на сеялките и култиваторите Monosem. 
Тази изложбена зала включва зона за 
новите технологии, където са показани 
различните компютри и ISOBUS терми-
налите. Има и музейна част, разкрива-
ща историческите промени и прогреса 
в развитието и продуктите на компа-
нията. Осигурена е възможност в го-
лямата зала да се позиционират спе-

цифични машини, които са предмет на 
обучението.

Monosem ще разчита на центъра 
за обучение, за да подобрява квали-
фикацията на екипите от сервизната 
и търговска мрежа и да подготвя спе-
циалисти в прецизната сеитба, както 
и да осигурява компетентни съвети и 
обслужване на своите клиенти. 
НОВ УЕБ-САЙТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
НА MONOSEM

Monosem предлага отскоро и нов 
уеб-сайт, предназначен за търсене в 
каталози на резервни части, техниче-
ски съвети, търговска документация. 
От основния сайт www.monosem.com 
изберете “Spare Parts” в горната част 
на страницата (или директно на линк 
http://service.monosem.com) за дос-
тъп до новия сайт, който към момента 
предлага версии на 6 езика – френски, 
английски, немски, испански, руски и 
полски и е оптимизиран за работа и 
през таблети и смартфони. 

Новият сайт е създаден за удобство 
на всички потребители и задачата му 
е да предлага полезна и необходи-
ма сервизна информация, но заедно 
с това да улесни поръчването на ре-
зервни части за дистрибуторите на 
Monosem. 
Фермери и клиенти могат да търсят 

и намерят информация за специфич-
ни резервни части за своите машини, 
включително и произведени преди вре-
ме. Налична е и информация с техниче-
ски съвети, например за проверка на 
износването на дисковете и др.
Дистрибуторите имат достъп до от-

делна зона на сайта, в която заедно с 
каталозите за части са указани и съот-
ветните търговски условия. Тук могат 
да се консултират за цени и налично-
сти на резервни части и директно да 
правят поръчки онлайн. Това доприна-
ся за бърз отговор и реакция при за-
питване от техните клиенти.
Заедно с пускането на новата ин-

тернет страница Monosem продъл-
жава да развива приложението за 
смартфони за настройка на сеялките 
“Planter adjustment”, което бе активи-
рано през 2014 г. То вече е достъпно и 
от Google Play и App Store на 15 езика.
С тези свои новости Monosem 

потвърждава намерението си да 
предлага още по-добро обслужване и 
експертиза на своите клиенти и дист-
рибутори по цял свят. 

По материали на Оптиком

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ 
Е НАЙ-ВАЖНАТА ЦЕЛ НА MONOSEM
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е растителната защита. Мо-
дерната растителна защита 
обединява изисквания за 
екологичен подход, икономи-
ческа целесъобразност и со-
циална необходимост.
За получаването на 

устойчиви високи добиви, ка-
чествена и евтина продукция 
в съвременното земеделие, е 
необходимо да се прилагат 
редица мероприятия, същест-
вено значение от които имат 
създаването и внедряването 
на високодобивни и с други 
ценни качества сортове рас-
тения, комплексна механиза-
ция с прилагане на системи 
за обработка на почвата при 
отглеждане на културите, хи-
дромелиоративните меропри-
ятия и растителната защита.
Прилагането на посочени-

те мероприятия и задоволя-
ването нуждите на  растени-
ята с хранителни вещества, 
вода, светлина, топлина  в 
оптимален размер не озна-
чава и не гарантира получа-
ването на високи резултати, 
съответстващи на потенци-
алните възможности на рас-
тенията. За получаване на 
възможните максимални 
резултати изключително 
значение има опазването 
на културите от болести, не-
приятели, както и борбата 
срещу плевелите. Това са 
мероприятия, които са неот-

менно звено при отглеждане 
на културите.
Масовата поява на бо-

лести и неприятели по рас-
тенията в миналото не само 
е спъвала развитието на зе-
меделското производство, но 
е причинявала катастрофи и 
бедствия. Трябва да се има 
предвид обстоятелството, че 
посочените по-горе фактори 
на земеделското производ-
ство и сега не се използват в 
необходимия размер, и това 
налага да се отдава по-голя-
мо значение на растително-
защитните мероприятия.
Трябва да се има пред-

вид, че получаването на ви-
сококачествена продукция 
от растителен произход не е 
възможно без борба срещу 
болестите и неприятелите по 
растенията, което е особено 
важно и във връзка с изно-
са на такава продукция на 
чуждия пазар. В резултат на 
нападения от неприятели и 
болести по растенията се по-
лучава нетрайна продукция с 
ниско качество, например с 
влошени вкусови качества, 
загниване, изменения в цве-
та, с понижена хранителна 
стойност.
Силно понижаване  на 

добивите  от културите и ряз-
кото влошаване на качество-
то на получената  продукция 
е обикновено явление при 
масова поява на болести и 

неприятели по растенията и 
в резултат на заплевеляване 
на площите.
Причините, поради кои-

то болестите и неприятелите 
по растенията се увеличават 
както по брой на видовете, 
така и по значение, трябва 
да се търсят в същността на 
земеделското производство 
– изоставени площи, на кои-
то не се отглеждат културни 
растения и които предста-
вляват благоприятна среда 
за развитие на болести, не-
приятели и плевели. Причина 
е и оживеният стокообмен 
между всички страни, разви-
тието на транспортните сред-
ства, движението на милиони 
хора в най-различни посоки. 
Естествено това  води до 
пренасянето на болести и 
неприятели по растенията и 
до обогатяване на фауната и 
флората с нови видове, чес-
то пъти много по-опасни от 
местните. Всичко това гово-
ри, че ролята на растителна-
та защита ще нараства все 
повече с повишаване култу-
рата на земеделието.
За повишаване на доби-

вите и за подобряване ка-
чеството на земеделската 
продукция е необходимо да 
се провежда успешна борба 
с вредителите по растенията, 
което може да се осъществи, 
когато се постави на научна 
основа, чрез внедряване на 

научни постижения. Това оз-
начава основно познаване  
преди всичко на самите вре-
дители (болести, неприятели 
и плевели), тяхната биология 
и екологични особености, 
което ще наложи прилагането 
на нови методи и средства за 
борба при конкретните усло-
вия на страната и отделните 
земеделски стопанства.
Животът на човека е не-

разривно свързан със земя-
та, неговото съществуване 
е немислимо, поне засега, 
извън нашата планета и при-
родата, която ни заобикаля, 
и поради това намесата на 
човека в природния ком-
плекс е неизбежна. В това 
не бива да има съмнение, но 
естествено тук въпросът се 
свежда по-скоро до това в 
какво, кога и в каква степен 
трябва да се изразява тази 
намеса.
Във връзка с тези пробле-

ми нараства и ще нараства 
занапред още повече и ро-
лята на растителната защита 
и на специалистите в тази 
област, тъй като резултати-
те от тяхната дейност зави-
сят в най-голяма степен от 
подготовката,  и подхода им 
при решаването на стоящите 
пред тях задачи.
Честит празник, расти-

телнозащитници !
Доц. д-р Ганка Баева,
ИПАЗР „Н. Пушкаров“

нове за развитието и усъвършенства-
нето на пазарните условия в областта 
на производството и търговията със 
средства за растителна защита и ми-
нерални торове и въвеждане на съвре-
менните технологични изисквания за 
опазване на околната среда.
БАРЗ бе създадена преди 20 го-

дини, благодарение на авангардната 
функция на частите фирми, свърза-
ни с растителната защита и силата на 
Националната служба за растителна 
защита (НСРЗ), подкрепени от На-
ционалната асоциация по растителна 
защита на Франция с правна инфор-
мация и структурно организиране на 
19.02.1996 г. На учредителното събра-
ние присъстваха повече от 200 делегати, 
френски експерти и зам. председателя 
на ANPP Robert Mestre. За председател 
бе избран Петър Николов, а за  изпъл-
нителен директор г-жа Катя Радева.
Приет бе и правилник за дейността 

и структурата, съобразно тази, която 
съществува във Франция. В управител-
ния съвет влязоха видни наши учени, 
представители на водещи за времето 

частни фирми от бизнеса и предста-
вители на държавната администрация. 
Бяха избрани и регионалните предста-
вители. По време на своята дейност 
БАРЗ изготвяше необходими за бизне-
са информационни бюлетини, получа-
ваше безплатно необходимата инфор-
мация от държавната администрация, 
участваше при оценката на кандидати-
те за лицензи, предоставяше обратна 
информация на НСРЗ за проблемите 
на растителната защита в страната. 
Участваше в регистрацията на пестици-
ди. Вземаше участие при създаваните 
каламитети и епифитофии за подпома-
гане на земеделските производители.
Но както при всяка структура в по-

литиката на това време беше създаден 
и паралелен браншови съюз в гр. Пло-
вдив. Съществуването на две органи-
зации с една цел винаги е пагубно за 
всеки бранш, поради което председа-
телят и управителният съвет реши през 
2000 година да се слее с браншовия 
съюз и предостави името БАРЗ като 
общо тогава, което доведе до единно 
име на двете обединени организации.
До 2014 година дейността нама-

ляваше поради липса на средства, в 
следствие от намаления брой членове 
на БАРЗ. Но Асоциацията участваше 
и се представляваше от председате-
ля Васил Сираков на всички срещи с 
компетентните власти, където се об-
съждаше нормативната уредба и други 
важни въпроси, свързани с бранша. С 
решение на Общото събрание от март 
2014 бе избран отново първият пред-
седател доц. д-р Петър Николов.
Асоциацията възобнови общото 

празнуване „Деня на растителноза-
щитника” под мотото: „Заедно – ад-
министрация, образование, наука и 
бизнес”.
На 15.01.2016 година от 16,00 

часа в хотел Аугуста, гр. Хисаря, БАРЗ 
организира Общо събрание на Асо-
циацията, свикано съгласно Устава, с 
решениие на Управителния съвет. На 
което ще бъдат приети нови членове; 
ще се обсъди и приеме Етичен кодекс 
и произтичащи от това промени в Ус-
тава; ще се обсъдят и приемат предло-
жения за промени в Закона за защита 
на растенията.

По материали на БАРЗ

РОЛЯТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
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тителна защита и Директива 
2009/128/ЕО за постигане на 
устойчива употреба на пести-
циди. Новият закон въвеж-
да спазването на общите 
принципи за интегрирано 
управление на вредителите; 
урежда реда за прилагане 
на спешни фитосанитарни 
мерки при установяване 
на карантинни вредители, 
които са нови за страната 
или са ограничено разпрос-
транени; урежда правила 
за упражняване на първо-
началния и последващия 
контрол върху търговията, 
преопаковането, съхране-
нието и употребата на про-
дукти за растителна защита; 
подобрява се процесът на 
разрешаване на продукти-
те за растителна защита. 
Дейностите, които по закон  
растителната защита има да 
изпълнява, са изключително 
много и изключително ва-
жни предвид тенденциите в 
развитието на земеделието 
в страната. Като се включат 
и дейностите, които се въз-
лагат със заповед на минис-
търа, свързани с: програмите 
за финансиране на земедел-
ските производители; кръсто-
сано съответствие; нитратна 
директива и др., те се увели-
чават неколкократно.
В навечерието на 120 го-

дишнината на дейността на 
растителна защита в Бълга-
рия, усещането е, че най-ве-
роятно тази дейност посте-
пенно ще остане в миналото.  
Трябва да е ясно, че в мо-
мента численността на агро-
номите по растителната за-
щита в системата на БАБХ е 
под санитарния минимум за 
извършване на дейностите, 
а ако се случи поредна нова 
„административна реформа”, 
свързана със съкращаване 
на агрономи, това ще доведе 
до срив на цялата система,  
свързана с прилагането на 
Закона за защита на расте-
нията и подзаконовите нор-
мативни актове.  
Независимо от настояща-

та действителност, всички 
агрономи по растителна за-
щита в системата на БАБХ 
продължават да показват 
своя професионализъм и 
опорство и се надяват някой 
все пак да обърне внимание 
на проблема. Това е видно и 
от резултатите, които се по-
стигат през годините в раз-
личните области на растител-

ната защита.  Дейностите в 
областта на растителната за-
щита продължават да се из-
пълняват качествено и в срок 
по основните направления.
В областта на фитоса-

нитарния контрол (ФСК) и 
растителното здраве през 
2015 г. всички усилия на фи-
тосанитарните инспектори в 
страната бяха насочени към 
постигане на общата цел на 
фитосанитарния режим на 
Общността и приоритети-
те  в областта, включени в 
Програмата на МЗХ, а имен-
но защитата на растенията 
и растителните ресурси от 
навлизане, нападение и раз-
пространение на регулирани 
вредители в и на територията 
на ЕС. 
Основен приоритет в 

областта на фитосанитар-
ния контрол, във връзка с 
прилагането на общностно-
то законодателство, е кон-
тролът при производството 
на растения и растителни 
продукти чрез разработване, 
актуализиране и провеждане 
на различни мониторингови 
програми по култури и вре-
дители, изцяло съобразени с 
изискванията на комитета по 
растително здраве към ЕК. В 
официалния регистър за ФСК 
задължително се регистри-
рат всички производители на 
растения и растителни про-
дукти, включени в обхвата на 
фитосанитарната нормативна 
уредба. Средно годишно това 
са около 3000 – 3500 произ-
водители, на които са извър-
шени над 6000 задължителни 
проверки, вземат се проби 
за лабораторен анализ  - 
минимум между 3000 и 4000 
проби, които се анализират 
в регионалните лаборатории 
по карантина и в ЦЛКР.  
Следващият основен 

приоритет е осигуряване 
износ на растения и расти-
телни продукти, съгласно 
фитосанитарните изисква-
ния на страната вносител. 
Независимо от икономиче-
ската криза, се наблюдава 
тенденция към повишаване 
на нивото на износа, сравне-
но с 2013 г., издават се сред-
но годишно над 30000 фито-
санитарни сертификата за 
износ и над 8000 сертифика-
та за реекспорт. За високо-
качествената професионална 
дейност на фитосанитарните 
инспектори говори фактът, че 
към момента няма нотифика-
ции за установени карантин-

ни вредители при износ от 
страната. 
По отношение на фито-

санитарен контрол при внос 
на растения и растителни 
продукти от трети страни, 
като външна граница на 
ЕС, в съответствие с МКРЗ, 
Директиви 2000/29, евро-
пейските стандарти и др., 
в граничните инспекционни 
фитосанитарни пунктове на 
външните за ЕС ГКПП са 
извършени проверки на над  
20000 партиди, подлежащи на 
фитосанитарен контрол.
В областта на фитосани-

тарния контрол, през 2016 г. 
ни предстои работа, най-ве-
че свързана с предстоящите 
промени на Общностното за-
конодателство в тази област, 
като целта е засилване на 
официалния контрол и опит 
за намаляване на натиска на 
фитосанитарния контрол вър-
ху международната търговия 
и обмен на стоки. Предстои 
прилагане на нови Решения 
на ЕС, както и актуализиране 
на националните мониторин-
гови програми в резултат на 
приети промени на общност-
но ниво.
В своята дейност, отдел 

„Фитосанитарен контрол“ 
към дирекция „Растителна 
защита и контрол” /РЗК/ 
поставя като приоритет до-
брата комуникация и сътруд-
ничество с Изпълнителна-
та агенция по горите (ИАГ), 
Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация 
и семеконтрол (ИАСАС), ДФ 
Земеделие, с които предстои 
актуализиране на подписа-
ните споразумения за дву-
странно сътрудничество и 
съвместни действия, относно 
контрола на производството. 
Изключително важен момент 
в дейноста на ФСК през 2016 
г. ще бъде   също подобря-
ване на комуникацията със 
заинтересованите страни, 
независимо дали са сдруже-
ния, граждани, фирми  или 
специалисти, при управле-
нието на фитосанитарните 
рискове.
Друго основно направ-

ление е контрол върху 
предлагането на пазара и 
употребата на продукти за 
растителна защита (ПРЗ) и 
торове. Българската агенция 
по безопасност на храните 
е компетентният държавен 
орган, който осъществява 
официалния контрол при ус-
ловията, по реда и съгласно 

правомощията, уредени в За-
кона за защита на растени-
ята и подзаконовите норма-
тивни актове по прилагането 
му.
Основната цел на кон-

трола е: Да се гарантира 
предлагане на пазара, съхра-
няване, преопаковане и упо-
треба в земеделието само на 
разрешени, годни за употре-
ба, ефикасни, максимално 
безопасни за здравето на 
хората и животните, щадящи 
околната среда продукти за 
растителна защита, които са 
с етикети на български език, 
в оригинални запечатани 
опаковки на производителя 
или преопаковани от лице, 
което притежава разреше-
ние за това; Да се защитят 
интересите на потребителите 
при закупуването на проду-
кти за растителна защита; 
Да се гарантира правилната 
употреба на продуктите за 
растителна защита при пър-
вично производство на рас-
тения и растителни проду-
кти, предназначени за храна 
или за фураж, при спазване 
принципите на интегрираното 
управление на вредителите и 
добрата растителнозащитна 
практика.
Отчитайки рисковете от 

все по-широкото разпростра-
нение и употреба на нелегал-
ни продукти за растителна 
защита, БАБХ съвместно с 
Гранична полиция, Национал-
на полиция, Агенция „Митни-
ци” и браншови организации 
предприема мерки за огра-
ничаване и предотвратяване 
на нелегалния внос и употре-
ба на такива ПРЗ. Провеж-
дат се регулярни срещи със 
земеделски производители и 
търговски фирми, за разясня-
ване опасностите и вредите 
от употребата на неразреше-
ни ПРЗ. Тази информация се 
публикува и в Бюлетините, 
които Областните дирекции 
по безопасност на храните 
(ОДБХ) издават за поява, 
развитие, разпространение, 
плътност, степен на нападе-
ние, срокове, начини и сред-
ства за борба с вредителите 
по земеделските култури.
БАБХ продължава да ра-

боти в изпълнение на мерки-
те от Националния план за 
действие за устойчива упо-
треба на пестициди на Ре-
публика България, изготвен 
и приет на основание чл. 4 
от Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и  на 

КОНТРОЛЪТ Е ГАРАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 1
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Съвета от 21 октомври 2009 
година за създаване на рам-
ка за действие на общността 
за постигане на устойчива 
употреба на пестициди и За-
кона за защита на растени-
ята.
В изпълнение на мярка 1. 

от Националния план „Обу-
чение на професионални 
потребители на пестициди, 
дистрибутори и консултан-
ти”, БАБХ въведе системата 
за сертифициране на лицата, 
които боравят с ПРЗ в рам-
ките на професионалната си 
дейност. Агенцията е одобри-
ла програми на двадесет ин-
ституции в системата на про-
фесионалното образование и 
обучение, които провеждат 
обучение на лицата, които 
боравят с ПРЗ от професио-
нална категория на употреба 
- професионални потребите-
ли, дистрибутори и консул-
танти.
В изпълнение на мяр-

ка 6. от Националния план 
„Интегрирано управление 
на вредителите” на тери-
торията на цялата страна 
се проведе информационна 
кампания за запознаване на 
земеделските производите-
ли с общите и специфични 
принципи за интегрирано 
управление на вредителите 
при земеделските култури и 
осигуряване на необходими-
те условия и мерки за при-
лагането им.
В изпълнение на мяр-

ка 5. „Въздушно пръска-
не” България изпълнява 
изискванията на Директива 
2009/128/ЕО на Европей-
ския парламент и  на Съвета 
от 21 октомври 2009 годи-
на за създаване на рамка 
за действие на Общността 
за постигане на устойчива 
употреба на пестициди и на 
Закона за защита на расте-
нията, за забрана на въз-
душното приложение на про-
дукти за растителна защита, 
с допускане на дерогации в 
специални случаи. Продукти 
за растителна защита могат 
да се прилагат чрез въз-
душно пръскане само след 
писмено разрешение, изда-
дено от директора на ОДБХ, 
при опасност за растенията 
и растителните продукти и 

когато са налице определе-
ни условия. Оповестяването 
за извършване на въздуш-
но пръскане се извършва 
от Областните дирекции по 
безопасност на храните, съ-
гласно начините, посочени в 
Закона за защита на расте-
нията. 
При организиране дей-

ностите по наблюдение върху 
развитието на икономически 
важните вредители, ежегод-
но, със заповед на министъра 
на земеделието и храните, се 
утвърждава списък на иконо-
мически важните вредители 
по земеделските култури по 
административно-територи-
ални единици - области. Вре-
дителите, включени в спи-
съка, са обект на системни 
и постоянни наблюдения от 
инспекторите по растителна 
защита във 28-те Областни 
дирекции по безопасност на 
храните. На базата на тези 
наблюдения се изготвя еже-
месечна оперативна инфор-
мация за фитосанитарното 
състояние на земеделските 
култури.
Българската агенция по 

безопасност на храните 
продължава да предоста-
вя възможност на лицата, 
които използват пестициди 
в рамките на професионал-
ната си дейност, да полу-
чават информация относно 
появата, разпространението 
и развитието на икономи-
чески важните вредителите 
по земеделските култури и 
средствата за борба с тях, 
чрез издаваните периодични 
бюлетини. През 2015 г. с из-
давания и разпространяван 
от ОДБХ „Бюлетин за поява, 
разпространение, плътност, 
развитие, степен на нападе-
ние, срокове, начини и сред-
ства за борба с вредителите 
по земеделските култури”, са 
информирани 469 земедел-
ски производители, областни 
и общински служби. Броят на 
издадените Бюлетини зави-
си от икономически важните 
вредители, които подлежат 
на постоянно наблюдение и 
диагностика в съответната 
административна област, от 
метеорологичните условия 
през година и варират от 
6-10 до 13-17 броя.

КОНТРОЛЪТ Е ГАРАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
През 2015 г. БАБХ при-

ложи, разработените през 
2012-2015 г., три Нацио-
нални програми за контрол 
на вредители, съгласно чл. 
26  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 
702/2014 НА КОМИСИЯТА от 
25 юни 2014 година относно 
деклариране на някои кате-
гории помощи в секторите 
на селското и горското сто-
панство и в селските райо-
ни:  „Национална програма 
от мерки за контрол срещу 
Доматен миниращ молец”;  
„Национална програма от 
мерки за контрол на почвени 
неприятели по картофите от 
сем. Телени червеи; „Нацио-
нална програма от мерки за 
контрол на вредителите по 
трайните насаждения през 
зимния период”.
През 2015 г. е разра-

ботена и нотифицирана 
държавна помощ „Помощ 
за компенсиране разхо-
дите на земеделски про-
изводители, свързани с 
изпълнение на мерки по 
„Национална програма от 
мерки за контрол на До-
матен миниращ молец - 
Tuta absoluta Meyrick, 1917 
(Lepidoptera)”, за компенси-
ране на част от разходите 
на земеделските производи-
тели по закупуване на сред-
ства за растителна защита”. 
През отчетната година в 
страната са издадени 287 бр. 
предписания за извършване 
на растително-карантинни 
мероприятия. Обследвани са 
1,739 хил. дка оранжерийни 
домати, 13,959 хил. дка до-
мати  и 0,06 хил. дка пипер 
полско производство. 
На основание „Нацио-

нална програма от мерки за 
контрол на почвени непри-
ятели по картофите от сем. 
Телени червеи (Elateridae)”, 
одобрена със Заповед № 
12-6/07.03.2013 г от ми-
нистъра на земеделието и 
храните, през 2015 г. е раз-
работена и нотифицирана 
държавна  помощ. В Област-
ните дирекции по безопас-
ност на храните през 2015 
г., декларации са подали 153 

земеделски производители с 
14,085 хил. дка картофи.
През 2015 г на работни 

срещи в Министерството на 
земеделието и храните и в 
Българската агенция по без-
опасност на храните, с пред-
ставители на Българската 
асоциация на малинопроиз-
водителите и БАБХ, е постиг-
нато съгласие за включване 
на културите ягоди и малини 
в „Национална програма за 
контрол на вредителите по 
трайните насаждения през 
зимния период”.
След обстойно проучване 

и обсъждане е изготвен из-
цяло нов проект на „Нацио-
нална програма за контрол 
на вредителите по трайните 
насаждения през зимния пе-
риод”, с включени вредители 
по ягоди и малини и необ-
ходимите мерки за контрол 
срещу тях, който е одобрен 
със заповед № РД 12-14 от 
21.10.2015 г. на министъра на 
земеделието и храните. На 
основание на програмата е 
разработена и нотифицира-
на държавна помощ „Помощ 
за компенсиране разходите 
на земеделски производите-
ли, свързани с изпълнение 
на мерки по „Национална 
програма за контрол на вре-
дителите по трайни насажде-
ния през зимния период”. 
В областните дирекции по 

безопасност на храните през 
пролетта на 2015 г. са канди-
датствали 1399 бр. земедел-
ски производители. Обхвана-
ти са 15,299 хил. дка ябълки, 
1,596 хил.дка круши, 14,698 
хил. дка праскови, 13,597 хил. 
дка кайсии, 23,467 хил. дка 
сливи 41,442 хил. дка череши 
и вишни. През есента на 2015 
г. са кандидатствали 1456 бр. 
земеделски производители. 
Обхванати са 15,467 хил. дка 
ябълки, 1,764 хил. дка кру-
ши, 15,775 хил. дка праскови, 
11,859 хил. дка кайсии, 20,434 
хил. дка сливи 45,361 хил. дка 
череши и вишни и 3,174 хил. 
дка малини.

Инж. агроном 
Антон Величков, 

зам. изп. директор на БАБХ

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg
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нопроизводство и се брои 
за земеделец. Това пречи на 
нас, които сме учили и оби-
чаме земеделието, защото 
цените на техниката, на семе-
ната, торовете, на земята и т. 
н. скачат.

- Какви семена, торове 
ползвате в стопанството? 

- Използвам семена на 
Лимагрейн от 2 години. Проб-
вал съм семена на много дру-
ги фирми, но според мен това 
е фирмата, която предлага 
най-подходящите семена за 
нашите условия. Ако селекци-
ята и качествата на семена-
та са добри и ако се отгледа 
посевът добре, резултатите 
са добри, но са свързани и 
с климатичната обстановка. 
Добивът на пшеница зависи 
много от годината. Например, 
миналата година получихме 
по 800-850 килограма от де-
кар, докато някои мои колеги 
имаха  по 400 на декар. 2014 
година беше дъждовна и за-
сятата пшеница се разболя 
и добивите тази година бяха 
по-ниски. 
Торовете, които ползва-

ме, са основно минерални. 
Когато имаме възможност 
внасяме и органични торове, 

най-често оборски тор.
- В такъв случай отглеж-

дате животни?
- Не. Купувам органичен 

тор и го обработвам допълни-
телно. Сега той се използва 
и  за биогаз и цената му е 
доста висока и непрекъснато 
расте. Първата година, кога-
то започнах да го взимам, ми 
се молеха да го купя, защото 
имат много, а няма какво да 
го правят и къде да го скла-
дират. Втората година торът  
стана 5 лева на кг,  третата 
– 10, а вече е 15 лева и спрях 
да купувам. Тази година ка-
рам на химия, може би след-
ващата пак ще трябва да взе-
ма истински, органичен тор. В 
него има не само амоняк и 
азот, но и други необходими 
за растенията химични еле-
менти.

- С каква техника разпо-
лагате и как я поддържате?

- Работя с различни марки 
трактори: ползвам два Case 
с мощност 310 и 220 конски 
сили и един Jonh Deere -  330 
конски сили, два трактора 
марка New Holland с мощ-
ност 110 и 85 конски сили и  
два комбайна Lexion с мощ-
ност 600 конски сили. Имам 
плугове, сеялки, пръскачки, 

ремаркета – цялата нужна 
техника за растениевъдство 
и овощарство. Колкото по от-
ношение на поддръжката, аз 
поддържам машините. Прин-
ципът на трактора е един и 
същ, марката не е толкова 
от значение. Механизаторите 
сме общо четирима – трима 
трактористи и аз съм четвър-
тият. Това съм учил и обичам 
да работя със земеделската 
техника.  Например, в САЩ 
посетихме един фермер, кой-
то обработваше около 2000 
декарa, но по време на жът-
вата и дъщеря му, и сина му 
караха комбайни. Това е пра-
вилно и нормално за фермер.

- От кога членувате в 
Сливенското сдружение? 
Как усещате европейските 
програми?

- Вече от  доста време съм 
член на Сдружението „Хад-
жи Димитър”, съответно на 
Националната асоциация на 
зърнопроизводителите. По-
добре е да си в сдружение, 
защото не се чувстваш сам, 
имаш гръб зад себе си. Хуба-
во е, защото ако имам про-
блем, значи имат го и всички 
останали фермери и обра-
тното. Не си сам и по-лесно 
може да се справиш.

Относно европомощите 
всичко е относително. Когато 
нямаше субсидии, нафтата ми 
беше по 1 лев литъра, пше-
ницата се купуваше на 30, 40 
стотинки за килограм. Сега, 
когато имам субсидии, нафта-
та ми е 2 лева, а за пшеница-
та получавам  20 стотинки за 
килограм. Мен, ако ме питате, 
по-добре да няма субсидии, 
но да имаме по-ниска цена на 
горивата и по-висока изкупна 
цена на продукцията.

- Мислили ли сте да раз-
виете и странична дейност, 
освен земеделието?

- Не. Аз съм най-добър в 
земеделието и смятам, че чо-
век трябва да прави това, в 
което е най-добър. Доказал 
съм го. Миналата година ста-
нах млад фермер на година-
та. Щом са ме оценили, зна-
чи съм успял донякъде в този 
труден, но интересен занаят. 
Ако не се чувстваш на място-
то си, по-добре да не се зани-
маваш с нещо, в което не си 
сигурен. Ако не усещаш удо-
волствие от работата, трябва 
да я смениш. Чудесно, макар 
и трудно да е, да се чувстваш 
на мястото си в земеделското 
производство.
доц. д-р инж. Милка Бобева

секционните кранове 6 и оттам към разпръсквателната сис-
тема 9 или при желание за временно преустановяване на 
пръскането към регулатора 7 и преливната магистрала 12. 
Част от разтвора след помпата се подава по тръба към 

хидравличната бъркалка 2. Регулирането на налягането става 
посредством регулатора 7, като излишния разтвор се връща 
обратно в резервоара по преливния маркуч 12 (фиг. 2). 
Филтрирането на разтвора става посредством грубия 

филтър 13, поставен на гърловината на резервоара под капа-
ка 14, от финия филтър 3, поставен преди помпата и от фи-
ните филтри 10, по-
ставени след всеки 
един от секционните 
кранове 6. В тела-
та на всеки един 
от разпръсквачите 
11 също се поставя 
фин филтър, като 
последна преграда 
към отвора на дюза-
та.
Изискването е 

отворите на мрежа-
та на последния от 
филтрите да са с около 15-20% по-малки от размера на отво-
ра на дюзата (например, ако се работи с дюзи с размер 1,2 
mm, размерът на отворите на мрежата трябва да е до 1 mm).

(Следва)
Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,

АУ - Пловдив

ТРАКТОРНИ ЩАНГОВИ...

Продължава от стр. 2

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПРАВИ ТОВА, В КОЕТО Е НАЙ-ДОБЪР

На 02.01.2016г. внезапно почина 
проф. д-р инж. Здравко Курдов. 
Той е роден 1938 г. в гр. Търговище. 

Завършва през 1961 г. ВИММЕСС – Русе, 
специалност „Селскостопанско машино-
строене“. През 1963 г. започва работа 
като научен сътрудник в НИПКИССМ-Ру-
се, а по-късно през 1973 г. е хабилитиран 
като доцент (старши научен сътрудник II 
ст.) в същия институт. Защитил е дисер-
тация през 1970 г. в МГМИ-Москва.
В периода 1976-1978 г. е бил препода-

вател във Висшия аграрен институт –ISCAB в гр. Баямо, Куба. 
От 1988 г. е на работа в НИМЕСС-София. През 1997 г. е хабили-
тиран като професор (старши научен сътрудник I ст.). Участвал 
е в НС на ИССМ-Русе, НИМЕСС-София.  Дълги години е член 
на СНС към ВАК.
Научноизследователската, конструкторска и внедрител-

ската му дейности намират израз и в над 100 публикации. 
Ръководил е дипломанти и четири аспиранти, два от които 
са кубинци. Автор и съавтор е на 11 изобретения в областта 
на механизацията на земеделието. Има внедрени в производ-
ството 32 разработки и 15 утвърдени за внедряване. Основно-
то му поле на изява са машините за растителна защита, като 
най-съществени са, най-масово използваните в нашето земе-
делие, прикачни вентилаторни пръскачки Перла 9 и щанговите 
пръскачки Перла 12.  
Здравко Курдов, бе един превъзходен конструктор, експе-

риментатор и изследовател. 
Спи спокойно вечния си сън!

От колегите

IN MEMORIAM

Фиг. 2. Технологична схема 
на щангова пръскачка

Продължава от стр. 2
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Земеделски пазар

Тел.:03151/33 45; фaкс: 03151/23 87; 0889/519 721
e-mail: imbo@abv.bg

И М Б О  ООД
4150 гр. Раковски

Торове 
препарати 
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

ТАЛОН 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.
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.

На пазара на земеделска техника

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

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника" 2016
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    3,20 лв. за 2 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         20 лв. за 12 мес.
     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

ТАЛОН
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Златекс

Нова зала, по-голям 
щанд, стотици хиляди по-
сетители и дъжд от медали 
за Fendt, – едно търговско 
изложение, където всичко 
беше перфектно. Посетите-
ли и жури удостоиха отлич-
ното представяне на Fendt 
с много награди на Агри-
техника 2015 г.
Още в началото Немската 

селскостопанска асоциация 
(DLG) даде своето призна-
ние за новите изобретения 
от Fendt посредством пет 
медала. Четирите сребърни 
медала бяха получени още 
в неделя, на 8-ми ноември, 
а златният медал за нова-
та система за вградено ре-
гулиране на налягането в 

гумите Fendt VarioGrip Pro 
беше връчен на церемони-
ята по награждаването на 
9-ти ноември. Fendt получи 
сребърни медали за уни-
калното задвижване Fendt 
VarioDrive при Fendt 1000 
Vario, за  усъвършенствана-
та камера за безопасност с 
360° пълна видимост около 
целия комбайн, за система-
та за баластиране и контрол 
на теглителната мощ Fendt 
GripAssistant и за първия ро-
торен сеносъбирач с вграде-
но електрическо задвижване 
Fendt Former 12555 X. 
Трактор Fendt 1050 

Vario спечели награда „Из-
бор на публиката – Маши-
на на годината”. Fendt 1000 

Vario гордо стои 
до името си “Гер-
мански шедьо-
вър”. В допълне-
ние към наградата 
на публиката, той 
печели и в кате-
горията Трактор 
XXL. Със своите 
четири модела, 

FENDT НА АГРИТЕХНИКА 2015
12.4-литра вмес-
тимост, с вър-
тящ момент от 
2,400 об/мин и с 
многото си ино-
вации – от зад-
вижването до 
хидравликата , 
Fendt 1000 Vario 
заслужава тази 
награда. Fendt 
получи специ-
алната награда 
за системата VarioGrip Pro - 
„гума в гума” заедно с про-
изводителя на гуми Mitas.
Новият Fendt 1000 Vario 

е не само акцентът на из-
ложението, но и хитът на 
годината. Пресата потвърди 
това с наградата за „Трак-
тор на годината” за 2016 г. 
За да стане трактор на го-
дината, една машина тряб-
ва да бъде начело по много 
критерии, а именно двига-
тел, трансмисия, електрони-
ка, хидравлика, комфорт на 
кабината, иновации, дизайн, 
съотношение цена - произ-
водителност  и много други. 

Fendt 1050 убеди журито по 
всички критерии. 

„Трактор на годината” 
е награда, получена от гла-
суване на 23 журналисти 
от независими земеделски 
европейски списания. За 
първи път тази награда е 
връчена през 1998 г. и не е 
изненадващо, че тя е оти-
шла отново при Fendt. Тога-
ва е създаден първият Fendt 
Vario с новата безстепенна  
Vario трансмисия. След тази 
награда Fendt успява да 
вземе първото място и през 
1999, 2004 и 2011 година.
По материали на Златекс
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Реклама

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Търговия с препарати за растителна защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
 Kонсултации по растителна защита 
 Tехнологии за отглеждане и опазване на растенията от болести и неприятели
 Предлага качествени семена, торове и препарати:
 - препарати за РЗ на фирмите: БАСФ, „АГРОБИОТРЕЙДИНГ“, „АГРОТРЕЙД“
 - официален вносител  на семена от „ЛИМАГРЕЙН“ - ФРАНЦИЯ
 - дистрибутор на торовете от „ТИМАК АГРО“, „РОВЕДИ“ и „ЛЕБОЗОЛ“

„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77; тел.: 062/670 158; 062/670 134; e-mail: teraeko97@abv.bg

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

тел. 088/868 85 08
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