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МОЖЕ ДА ИМА КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И  
ЗЕМЕДЕЛИЕ /ОСБЗ/ - Враца

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

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

СЕМЕНА  
ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ

торове Hortigrow  пръскачки Grada

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ

Произвежда  и предлага  базови и 
сертифицирани семена и посадъчен ма-
териал от сортове и хибриди, създадени 
в Института - пшеница, царевица, овес, 
полски фасул, люцерна, грах, фий и но-
воселекционирани семенни и безсеменни 
десертни сортове лози.

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност 
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прила-
гането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения, 
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за 
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, лю-
церна и производство на лозов посадъчен материал.

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www. izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

Производствено-потребителска 
кооперация „Кортен“ е създадена 
през 1992 г. Обработваме 9600 дка зе-
меделска земя. Членовете на нашата 
кооперация са 580 души, живеещи на 
територията на цялата страна.

Обработваната земя е заета с раз-
нообразни култури  като ечемик, пше-
ница, царевица, рапица, слънчоглед, 
люцерна, кориандър. Сортовете есен-
ници, които сме застъпили, са както 
български, така и чужди селекции, като 
стремежът ни е получаването на по-ви-
соки добиви от декар. Отглежданите слънчоглед и царевица са сортове, 

основно от чужбина, поради това, че 
селекционната  дейност в тази насока 
в нашата страна е много изостанала. 

В кооперацията отглеждаме още 
лозя - винени и десертни, лозов ма-
точник и вкоренилище за облагородени 
лози. Благоприятните агроклиматични 
условия в района са предпоставка за 
отглеждане на многообразни сортове 
грозде като Димят, Червен мискет, Мав-
руд, Памид, Каберне Совиньон, Мерло, 
Болгар, Дунав, Плевен, Кардинал и др. 
Продължихме традициите и в производ-
ството на лозов посадъчен материал от 

разнообразни винени и десертни сор-
тове. Произвежданите лозички реали-
зираме на родния пазар на по-дребни 
потребители, които създават лозови на-
саждения в личното стопанство.

Освен растениевъдството, в коопе-
рация „Кортен“ е застъпено и животно-
въдството. Отглеждаме около 140 броя 
говеда, със смесено направление – за 
мляко и месо. Модернизирахме произ-
водствения процес като закупихме по 
Европейски проекти – миксиращо ре-
марке, почистваща техника и доилна 
зала. Оптимизирахме събирането и из-
ползването на оборската тор, чрез из-
граждане на съоръжение за това, и за-
купихме тороразпръскващи ремаркета. 

С помощта на Програмите за раз-
витие на селските райони подменихме 
цялата техника и прикачен инвентар и 
извършваме навременно и качествено 
агротехническите мероприятия при пол-
ските култури. Необходимо е да се под-
мени и единият комбайн, за да може 
безпроблемно и срочно да прибираме 
добитата продукция.

Мария Начева, председател  
на кооперация „Кортен”

МП Концепт
1612 София, ж. к. Лагера,  

ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32, 0887 200 804;  

е-mail: margarita_popova@abv.bg

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

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ -  
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !F

Награждаване на кооперацията

Земеделие
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Земеделие

НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ  
В ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН

Продължава на стр. 7

ИЖН – Костинброд е 
най-големият и комплексен 
научноизследователски ин-
ститут в България в облас-
тта на животновъдната на-
ука и практика. Институтът 
се занимава със селекция 
и развъждане в  областта 

на овцевъдството, говедо-
въдството, зайцевъдството, 
птицевъдството, пчеларство-
то и коневъдството; както и 
с проучвания в областите на 
хранене и технология на фу-
ражите, екология и качество 
на животинската продукция, 
физиология и биохимия на животните, генетика и репро-
дукция. Експерименталната база произвежда и предлага 
елитни разплодни животни.

ИНСТИТУТ  
ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Костинброд, 2232, тел. 0721 68940, факс 0721 66029; 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg

114 години традиции и опит

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

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.

Изработва проекти; Предлага лозов по-
садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО  
И ВИНАРСТВО - Плевен

Всички новоселекциони-
рани сортове и клонове лози 
са утвърдени за вписване  
в списък Б на официална та 
сортова листа на страна-
та със Заповед на МЗХ №  
РД 12-22/16.04.2009 г.

Новите десертни и вине-
ни сортове се характеризи-
рат със следните по-важни 
предимства: лозите им са 
жизнени, със силен растеж, 
изравнени по морфологични 
признаци и имат висока ро-
довитост и добив.

Гроздето на десертните 
сортове е с красив, привле-

кателен външен вид и много 
добри вкусови качества.

Повишената устойчи-
вост на лозите от всички 
десертни и винени сорто-
ве (с изключение на сорт 
Милана) към икономически 
най-важните болести по 
лозата и ниски зимни тем-
ператури, с много важна 
ампелографска характерис-
тика, пряко влияеща върху 
тяхнoтo разпространение. 
Те са подходящи за полу-
чаване на екологично чиста 
продукция от грозде и вино 
с по-ниска себестойност и 

Димят клон 4/24 Памид клон 5/76 Мерло клон 10/27 Каберне Совиньон клон 1/11

за отглеждане в райони с 
чести поражения от ниски 

температури през зимата.
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ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА  
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 

Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-
ви, бизнес и инвестиционни проекти.  

Провежда курсове за обучение, извършва консул-
тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02 465 31 53 и факс: 02 465 11 28

 е-mail: office@iae-bg.com, www.iae-bg.com

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
СОФИЯ

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

email: iop_sofia@abv.bg

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Мобилен: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

(Продължава от брой 1)
ВИДОВЕ ЩАНГОВИ  

ОПРЪСКВАЩИ СИСТЕМИ 
Голямото раз-

нообразие от кул-
тури и начини на 
тяхното отглеж-
дане е довело до 
конструирането 
на различни ви-
дове опръскващи 
системи, спомага-
щи за максимално 
доближаване към 

изискванията за високо качество на 
химичното третиране при минимални 
загуби на работен разтвор.

А. Щангова система за слято пръс-
кане. Тази система най-често се из-
ползва при третиране на незасяти пло-
щи и при култури със слята повърхност. 
Щангата 2 (фиг. 3) е закрепена към ра-
мата 6 на пръскачката по такъв начин, 
че да може да бъде повдигана нагоре 
или спускана надолу в зависимост от 
височината на третираната култура. 
Изискването е разпръсквачите да бъ-
дат на разстояние 50-60 cm над вър-
ховете на растенията или над почвата 

Ангел Трифонов

ТРАКТОРНИ ЩАНГОВИ ПРЪСКАЧКИ

Фиг. 3. Схема на щангова пръскачка 

(при незасяти площи).
Към щангата е закрепен тръбопро-

водът 3 (фиг. 3), на който са монтирани 
разпръсквачите 5. Разстоянието меж-
ду разпръсквачите „b” обикновено е 
50 cm, което дава възможност за не-
обходимото припокриване от 15-20 % 
на пръскащите струи 4 и постигане на 
добра равномерност на пръскането по 
работната ширина на уредбата. 

Системите за слято пръскане имат 
разновидности в използваните при тях 
разпръсквачи, в зависимост от кул-
турите и вида на пръскане (фиг. 4). В 
най-общия случай се използват струй-
ни процепни разпръсквачи с ъгъл на 
факела 800 при височина над полето  
h = 50 cm и разстояние между раз-

Фиг. 4. Варианти на щангови системи  
за слято пръскане 

Продължава на стр. 6

Проф. Чавдар 
Иванов Петков е 
роден на 26.Х.1930 
г. в с. Долна Кре-
мена, Врачанско, 
в семейство на 
учители. Завършил 
е Първа врачан-
ска мъжка гимна-
зия ”Христо Ботев” 
през 1949 г. и след 

това е приет за студент в Държавната по-
литехника - София, където се дипломира 
като инженер по специалността”Земедел-
ска техника” в Машинно-електротехниче-
ския институт (сега Технически универси-
тет).

Целият му стаж като изследовател 
и учен, от 1954 г. до 1991 г., премина-
ва в Научноизследователския институт 
по механизация и електрификация на 
селското стопанство - София, който е в 
системата на Селскостопанската акаде-
мия. Последователно израства в науч-
ната йерархия и през 1978 г. е избран 
за ст.н.с. I ст. (сега професор). Много-
кратно е посещавал СССР, Германия, 
Чехия и други, а през 1968 г. специали-
зира за половин година в Мичиганския 
щатски университет на САЩ. 

Проф. Чавдар Петков създава науч-
на школа по механизация на процесите 

 УЧЕН, ДОСТОЕН 
ЗА УВАЖЕНИЕ

Продължава на стр. 8
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Земеделски пазар

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
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

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

тел. 088/868 85 08

МАЛКИ ОБЯВИ
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за ге-

нератори и стартери, за всякакъв вид земеделска техни-
ка (европейски и японски), употребявани, рециклирани и 
нови. Директен внос, перфектни цени! Тел.: 044/662 944; 
0888/857 676.

• Продавам пръскачка Тарал – 600 л. Валяци – хидравлика. 
Тел.: 0885/744 034.

• 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.

L2201 22 к.с. 6 100 лв.
201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 S 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 DT 22 к.с. 8 900 лв.
L2402 S 24 к.с. 7 900 лв.
L2402DT 24 к.с. 8 900 лв.
L2600 26 к.с. 8 100 лв.
L2601 26 к.с. 8 500 лв.
L3000 30 к.с. 9 000 лв.
L3001 30 к.с. 10 200 лв.
L3500 35 к.с. 10 200 лв.

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

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

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

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

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

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.

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

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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пръсквачите b = 50 cm (фиг. 4, а). При 
тази система припокриването на стру-
ите е около 20 %. 

При по-високи изисквания за рав-
номерно разпределение на разтвора 
по работната ширина се прибягва до 
използването на струйни процепни 
разпръсквачи с ъгъл на факела 1100 
при h = 50 cm и b = 50 cm (фиг. 4, б). 
Тук припокриването на струите е около 
65 % и дори един разпръсквач да се 
запуши, то другите два съседни покри-
ват зоната му.

При някои хербицидни уредби за ди-
ректно пръскане върху почва с послед-
ващо инкорпориране (смесване на 
изпръскания химикал с почвата) се при-
лагат струйни отражателни разпръсква-
чи с ъгъл на факела 1600 при h = 50 cm и 
b = 100 cm (фиг. 4, в). При тях получава-
ните капки са по-едри (по-грубо пръска-
не), равномерността не е особено добра, 
но се разчита на почвообработващата 
машина (обикновено дискова брана) да 
размеси добре изпръскания разтвор с 
почвата на дълбочина до 5-6 cm.

Б. Щангови системи за лентово 
пръскане на окопни култури (фиг. 5). 

ЗТ

ТРАКТОРНИ ЩАНГОВИ ПРЪСКАЧКИ
Продължава от стр. 4

Фиг. 5. Варианти на щангови системи за 
лентово пръскане на окопни култури с 

различен брой разпръсквачи върху ред: 1 
– тръбопровод; 2 – растение; 3 – разпръск-

вач; 4 – изпръскана струя от капки.

При тях не се третира цялата площ, а 
само лента с ширина bл, която е обик-
новено около 40 % от междуредовото 
разстояние b. По такъв начин се пра-
ви икономия на химичен препарат и 
по-малко се замърсява околната сре-
да. Прилагат се при третиране с листни 
хербициди, листни торове, инсектици-
ди, фунгициди, растежни регулатори, 
дефолианти и др. В зависимост от 
степента на развитие на растенията в 
реда се използват различни варианти 
на тези опръскващи системи. Вариан-
тът с един разпръсквач на ред (фиг. 5) 
се прилага за слабо развити растения 
(в начален стадий на развитие).

Изискването е разпръсквачите да 
са с по-остър ъгъл на факела – около и 
под 400, за да може напръсканата иви-
ца да е с по-малка ширина. Могат да 
бъдат използвани както струйни про-
цепни разпръсквачи с по-фина капка, 
така и хидравлично центробежни раз-
пръсквачи. Ширината на напръсканата 
лента може да се намали и като се 
спусне щангата по-ниско или като се 
намали налягането на разтвора.

При по-развити растения се прила-
гат системи с по два или с по три раз-
пръсквача на ред (фиг. 5). В този слу-
чай растенията се напръскват добре 
както отгоре, така и отстрани и раз-
ходът на работен разтвор на декар се 
завишава чувствително.

В. Специализирани щангови сис-
теми. При редица култури стандартните 
щангови системи са малко ефективни и 
за това се налага използването на спе-
циализирани. Например при подлистно 
внасяне на хербициди при окопни кул-
тури (фиг. 6, а) се използват по два 

Фиг. 6. Варианти на специализирани 
щангови системи за лентово пръскане: 

а) за подлистно внасяне на хербициди; б) 
за пръскане на тютюн, памук, хмел; в) за 

пръскане на зеленчуци. 

При пръскане на високи култури 
като тютюн, памук, хмел, малини и др. 
се налага използването на щангови 
системи с висящи укрепени маркучи 2 
(подвески), на които са монтирани раз-
пръсквачи за странично пръскане (фиг. 
6, б). По такъв начин растенията се на-
пръскват добре както отгоре, така и по 
цялата им височина отстрани.

При отглеждане на зеленчуци на 
профилирана почвена повърхност, 
наречена „висока равна леха” се из-
ползва друга специализирана щангова 
система (фиг. 6, в). При нея точно над 
редовете (напр. два реда домати или 
три реда пипер) се разполагат хидрав-
лично-центробежни разпръсквачи 3 за 
пръскане отгоре, а на плъзгащи се в 
браздата 8 рамена се монтират също 
такива разпръсквачи, но пръскащи 
странично. Така се постига качествено 
третиране на цялото растение.

Г. Щангови системи за трайни на-
саждения. В лозовите вкоренилища 
трябва да се опазват растенията не 
само от болести и неприятели, но и от 
плевели, въпреки че на високия тир 4 
(фиг. 7, а) се поставя черно полиетиле-
ново фолио. През отворите на фолиото 
излизат лозичките, но около тях поник-
ват и плевели. Пръскането с хербициди 
е много опасно, тъй като препаратът 
може да засегне долните листа на ло-
зичките. Поради тази причина над раз-
пръсквачите 3 се поставят предпазни 
екрани от пластмаса или ламарина, а 
самите разпръсквачи пръскат странич-
но и надолу. Копиращо колело 2 под-
държа разпръсквача на необходимата 
височина над високия тир.

Фиг. 7. Специализирани щангови  
системи за лентово пръскане при  

трайни насаждения   

В защитните зони по редовете на 
трайните насаждения (лозя и овощни 
градини) се прилагат щангови системи с 
по един или два разпръсквача на лента 
(фиг. 7,б). В тези системи е напълно оп-
равдано използването на разпръсквачи 
с несиметрични струи на изпръскваните 
капки. В останалата част на междуреди-
ето, нетретирана с хербициди, се прила-
гат механични методи за борба с плеве-
лите – дискови брани и фрези.

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,
АУ - Пловдив

Тракторна прикачна щангова пръскачка 
«Перла» (Нова Загора, България)

разпръсквача на ред като струите им 
са несиметрични (т.н. “off center spray 
tips” – поз. 9 на фиг. 6,а) и струите им 
се припокриват отдолу под листната 
розетка на културното растение. Висо-
чината h на разпръсквачите над почва-
та е много малка и се колебае около 
25-30 cm.
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Информация

НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ  
В ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН

Продължава от стр. 3

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието
м. ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2015 г.

КЛОНОВЕ ОТ ВИНЕНИ СОРТОВЕ
Всички нови клонове превъзхождат 

популациите на съответните сортове по 
основни агробиологични и технологич-
ни показатели. Те се характеризират с 
по-висока родовитост, средно тегло на 
грозд и добив. Независимо от по-високи-
те добиви, тези клонове се характеризи-
рат с по-висока захаронатрупваща спо-
собност и качество на получените вина.

Димят клон 4/24
Димят клон 4/24 се характеризира с 

висока родовитост и добив (коефициент 
на родовитост на 1 плоден леторасъл - 
1,62 (≈ 12 грозда), средна маса на грозд 
390,0 g и 4,3 кг среден добив от лоза).

Притежава добра захаронатрупва-
ща способност, като в условията на 
Плевен при настъпване на технологич-
на зрялост гроздето съдържа 19-20 % 
захари и 6-7 g/dm3 титруеми киселини.

Получените вина се отличават спря-
мо популацията на сорта с по-добри 
физико-химични показатели и органо-

лептични качества.
Памид клон 5/76

 Памид клон 5/76 превъзхожда по-
пулацията на сорта със своята по-ви-
сока родовитост и добив (коефициент 
на родовитост на 1 плоден леторасъл 
- 1,79 (≈ 19 грозда), средна маса на 
грозд 327,0 g и 6,4 кг добив от лоза).

Притежава по-висока захаронатруп-
ваща способност, като в условията на 
Плевен натрупва 16-18 % захари и 4-5 
g/dm3 титруеми киселини. 

Получените вина се отличават с до-
бри физико-химични показатели и орга-
нолептични качества. Те са по-плътни, 
хармонични и интензивно оцветени в 
сравнение с тези получени от попула-
цията.

Мерло клон 10/27
Новият клон превъзхожда попула-

цията с по-висока родовитост и добив 
(коефициент на родовитост на 1 плоден 
леторасъл - 1,77 (≈ 20 грозда), средна 
маса на грозд 235,0 g и 4,7 кг добив от 
лоза).

Притежава по-висока захаронатруп-

ваща способност, като в условията на 
Плевен натрупва 21-23 % захари и 6-7 
g/dm3 титруеми киселини. 

Получените вина се отличават с 
по-добри физико-химични показатели и 
органолептични качества.

Каберне Совиньон клон 1/11
 Клонът превъзхожда популацията 

с по-висока родовитост и добив (ко-
ефициент на родовитост на 1 плоден 
леторасъл - 1,98 (≈ 54 грозда), средна 
маса на грозд 137,0 g и 7,4 кг добив 
от лоза).

Независимо от по-високия си до-
бив, клонът притежава висока захаро-
натрупваща способност, като в услови-
ята на Плевен натрупва 22-24 % захари 
и 6-8 g/dm3 титруеми киселини. 

Получените вина се отличават с 
по-добри физико-химични показате-
ли и органолептични качества. Те са 
по-плътни, екстрактивни, хармонични и 
балансирани в сравнение с тези полу-
чени от популацията.

(Следва)
По материали на ЛВИ, Плевен

ДВ брой: 81/20.10. 2015 г.
Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № 11 от 2009 г. за ус-
ловията и реда за прилагане на мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от Про-
грамата за развитие на селските райо-
ни за периода 2007 – 2013 г.

ДВ брой: 82/23.10.2015 г.
Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. 

за инвентаризация и планиране в гор-
ските територии

ДВ брой: 84/30.10.2015 г.
Наредба № 20 от 27 октомври  

2015 г. за прилагане на подмярка  
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ от мярка 
4. „Инвестиции в материални активи“ от 
Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2014 – 2020 г.

ДВ брой: 85/3.11.2015 г.
 Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № 9 от 2011 г. за специ-
фичните изисквания към безопасността 
и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения и училищата, как- 
то и към храни, предлагани при органи-
зирани мероприятия за деца и ученици

ДВ брой: 87/10.11. 2015 г.
 Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 26 от 2010 г. за 
специфичните изисквания за директни 
доставки на малки количества сурови-
ни и храни от животински произход 

Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 16 от 2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно разви-

тие“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДВ брой: 88/13.11. 2015 г.
Наредба за изменение на Наредба 

№ 8 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Модернизиране 
на земеделските стопанства“ от Про-
грамата за развитие на селските райо-
ни за периода 2007 – 2013 г.

ДВ брой: 89/17.11.2015 г.
Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. 

за условията и реда за предоставяне 
на извънредно подпомагане на произ-
водителите на животински продукти, 
засегнати от кризата в сектора

ДВ брой: 90/20.11.2015 г.
 Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № 105 от 2006 г. за 
условията и реда за създаване, под-
държане, достъп и ползване на Инте-
грираната система за администриране 
и контрол

ДВ брой: 91/24.11.2015 г.
Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 4 от 2010 г. за 
здравните изисквания към говеда и 
свине при транспортирането им между 
Република България и другите държа- 
ви – членки на Европейския съюз, и 
за определяне на здравния статус на 
районите и обектите, от които произ-
хождат тези животни

ДВ брой: 92/27.11.2015 г.
Правилник за изменение и допълне-

ние на Правилника за организацията и 
дейността на Съвета по продуктите за 
растителна защита

Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 10 от 2003 г. за фу-
ражите със специално предназначение

Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 10 от 2009 г. за мак-
симално допустимите концентрации на 
нежелани субстанции и продукти във 
фуражите 

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 от 2014 г. за условията 
и реда за предоставяне на финансо-
ва помощ по Национална програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сек-
тор за периода 2014 – 2018 г.

ДВ брой: 100/18.12.2015 г.
 Меморандум за разбирателство 

между Министерството на земеделието 
и храните на Република България и Ми-
нистерството на селското стопанство 
на Грузия за сътрудничество в облас-
тта на селското стопанство

Меморандум за разбирателство 
между Министерството на земеделие-
то и храните на Република България и 
Генералната администрация за надзор 
на качеството, инспекция и карантина 
на Китайската народна република за 
сътрудничество в областта на санитар-
ните и фитосанитарните въпроси

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилага-
не на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно разви-
тие“ на мярка 19 „Водено от общности-
те местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 

адвокат Маргарита Попова
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Земеделска наука

Продължава от стр. 4

ПРОФ. ИНЖ. ЧАВДАР ПЕТКОВ - УЧЕН, ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ

Компания FARMIX ще представи за 
първи път новата серия култиватори 
за слята обработка, серия CS. 

Култиваторите от серия CS са спе-
циално пригодени за нуждите на бъл-
гарските фермери, като са конфигу-
рирани с 4 реда работни  S-образни 
органи, двоен разрохкващ валяк отзад  
и подравняваща дъска или разрохкващ 
валяк отпред - при избор на клиента. 

Серията предсеитбени култиватори 
CS на FARMIX обхваща навесни модели 
с работна ширина от 4, 4.5 и 6 метра  
и необходима мощност от 90 к. с. до 
160 к. с.

За първи път на българския пазар 
ще дебютират и сериите култиватори 
CU- универесални и CC- компактори.

Kомпакторите от серия CC обхващат 
прикачни модели с работна ширина от 
4, 4.5 и 6 метра, но този тип култиватори 
изискват по-голяма мощност на тракто-
ра – 150 к. с. 

Универсалният предсеитбен култива-
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при производството на зеленчуци. Той 
е бил научен ръководител на 9 докто-
ранта, а броят на рецензиите, които е 
написал за научни степени и звания, е 
трудно да се изброят. Чрез своите ком-
петентни оценки, той е дал зелена ули-
ца на много учени в научното направле-
ние. Забележителна е неговата активна 
дейност като член на Специализирания 
съвет по „Земеделска и горска техника” 
и като зам.-председател и председател 
на научната комисия по “Машинни нау-
ки” към Висшата атестационна комисия. 
В тези две институции проф. Чавдар 
Петков се проявяваше като изключите-
лен професионалист, честен и безком-
промисен при спазване на закона за 
научни степени и научни звания. 

Проф. Петков в тясно сътрудничест-
во с учени по агротехника на зеленчу-
ковите култури от опитната станция в с. 
Негован - Софийско и в Г. Оряховица, а 
също така и Института за зеленчукови 
култури "Марица", гр. Пловдив решават 
проблема за механизирано лехо-браз-
дово отглеждане на зеленчукови кул-
тури, предлагайки своя конструкция на 
Универсален градински лехообразова-
тел (ЛУГ-3,20). Това е първата предло-
жена конструкция, която след това на 
няколко пъти е усъвършенствана.

Проф. Чавдар  Петков е бил между-
ведомствен координатор на програмен 
колектив за разработване и създаване 
на самоходно шаси СШ-22 и комплект 
машини към него за механизация на 
редица процеси в земеделието, в края 
на 70-те години е ръководител на ко-
лектив за разработване и внедряване 
на комплект машини за едновременно 
обработване на три лехи с тракторите 
от клас 1,4 kH.

Ученият се радва и на изключително 
голяма популярност сред зеленчукоп-
роизводителите в цяла България и не 
случайно в селата Чепинци, Негован, 
Долни Богров, Брегово и други си спом-
нят с радост годините на съвместната 
работа.

Творческа личност е проф. Петков и 
доказателство за това са 18-те изобре-
тения, 4 монографии, 4 обзора на све-
товната литература по механизация на 
производството на зеленчуци и над 70 
научни и научно-приложни труда.

Благодарим ти проф. Ч. Петков 
за твоето голямо и благородно дело 
по създаването и издаването на тъл-
ковния речник на термините по ме-
ханизация на земеделието, назован 
официално: Терминологичен, четири 
езичен (български, немски, англий-
ски и руски) речник по земеделска 
техника и свързаните с нея области. 
Това е трудът, който е венеца на него-
вата научна дейност. Този труд беше 
започнат, поддържан и завършен, бла-
годарение и единствено на него. Този 
труд му ангажира много време, повече 
от 35 години, много усилия, много фи-
нансови разходи и много неприятности. 
Спомням си първият авторски колек-
тив и като погледна сега колективът, 
се вижда колко от съавторите не са 
между живите.Това налагаше през вре-
мето на работа да се включват нови и 
нови учени. Но това, което искам да 
подчертая, е неуморният труд на проф. 
Петков, неговата прецизност в работа 
и непрекъснатото търсене на най-точ-
ни и ясни формулировки на отделните 
термини, перфектни тълкувания и за-
писване граматически правилно, ясно, 
кратко и разбираемо за аудиторията, 
която ще ползва този речник. Това 
беше задача номер едно за него, за-
дача, която той прие като задача на 
неговия научен живот.

Известно е, че авторите на тълковни 
многоезични речници, какъвто е тер-
минологичния речник по механизация 
на земеделието, трябва да отговарят 
най-малко на три условия: да владеят 
материала, който разработват, да знаят 
езиците, на които уточняват термините, 
и да познават езика, на който превеж-
дат отделните термини. Но мисля, че 
най-характерното за авторите на реч-
ника, най-правилното в тяхната дейност 
е тъкмо онова, което на пръв поглед е 
най-естествено, от само себе си разби-

ращото се, а именно “познаването” на 
българския език. Именно тези изисква-
ния за авторите създадоха допълнител-
ни проблеми на проф. Чавдар Петков, 
защото трябваше да търси и избира ав-
тори със задълбочени познания.

Проф. Петков е активен преводач от 
руски и английски език и член на Съюза 
на преводачите в България. И в тази си 
дейност той се сблъсква с много непра-
вилни използвания на думите от нашия 
език, които са облечени в специално 
терминологическо значение. Защото 
термините са думи от езика, в които е 
включено определено съдържаниe, за 
изясняване на същността на явлението, 
процеса или обекта на изследване.

И сега, навършил вече 85 годи-
ни, проф. Чавдар Петков продължава 
да живее своя строг и леко затворен 
живот. Него не ще го видите там, къ-
дето има шум и глъчка. А и в дома 
му няма да намерите много знаци 
на отличия и награди. Но затова пък 
може би ще забележите много томове 
енциклопедични издания, многотомни 
речници, дву- и много- езични. Там 
на видно място ще забележите и дву-
томния терминологичен четириезичен 
(бългрски, немски, английски и руски) 
речник по земеделска техника и свър-
заните с нея области, който отмерва 
делото, голямото дело на един учен, 
на един ползотворен живот. На един 
живот външно незначителен, но обър-
нат към бъдещето. И може би затова 
– най-значителен. 

Според Франсис Бейкъл “Невежите 
презират науката, необразованите хора 
й се възхищават тогава, когато мъдре-
ците я използват”. Нека да бъдем в 
групата на мъдреците и да използваме 
това, което е постигнато от предшестве-
ниците в научната специалност „Меха-
низация на земеделието”. Пожелавам 
го на младите учени и докторанти. 

И на края това, което бих искал да 
кажа, а то спокойно може да се раз-
бере и като пожелание е – още мно-
го пъти да се срещаме и да обменяме 
мисли по различни проблеми на тео-
рията и практиката на науката. И ако 
онзи, който ни отпуска времето на тази 
земя, пожелае това, нека тези дни на 
радост и упоение от свършеното да 
бъдат много и още по-много, защото 
мисля, че има още какво да се научи 
от проф. Чавдар Петков. И затова ще 
бъда радостен, ако моето слово не е 
прозвучало юбилейно, макар че е по 
повод на определена годишнина, а се 
е възприело просто като думи, които 
един скромен учен от сърце и пълна 
убеденост е изрекъл за друг скромен 
учен с богата биография.

Речникът е издаден от Издател-
ството на Русенския университет и 
може да бъде заявен и закупен директно 
от издателството.

Проф. д.т.н. инж. Георги Тасев
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С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/8681363, 02/8682456,

02/8685095,  02/9556471,  факс:  02/8683373,  e-mail: director@ikht.bg
ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спо-

магателна дейност в областта на криобиологията и лиофилиза-
цията, хранителните технологии, биологично активните веще-
ства за растениевъдството, качеството и безопасността на 
храните и напитките.

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

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ  
КУЛТУРИ “МАРИЦА” - ПЛОВДИВ
Пловдив, ул. “Брезовско шосе” 32, тел: 032/952296 

факс: 032/650 177, www.izk-maritsa.org, е-mail: izk_maritsa@abv.bg

ПРЕДЛАГА:
E Съвременни технологични решения в об-
ластите: сортов състав, начини и срокове 
на отглеждане, анализ  на почва и води и 
препоръки за торене, диагностика и сред-
ства за защита на растенията и др.
E Автентични зеленчукови семена; лицензи 
за семепроизводство

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И 
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

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

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

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

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

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

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









ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ

Разработва технологии и технически решения за внедря-
ване на енерго- и водоспестяващи технологии в ХВП, не-
деструктивни методи за определяне качеството на рас-
тителните суровини за прясна консумация и съхранение, 
както и производство на нови функционални храни.

В Института има национално акредитирана лаборатория 
за изпитване на храни, напитки и води, съгласно действа-
щи международни стандарти, в т.ч. и определяне срок на 
годност за употребата им.

4000 Пловдив, бул."Васил Априлов"№ 154, 
Тел.: +359 32952 109; Факс: +359 32 952 286

Е-mail: office@canri.org

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И  
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

í Мониторинг на Черноморската  
екосистема

í Генетични изследвания  
на морските ресурси

í Експертни оценки
í Аквариумна експозиция
í Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

ИНСТИТУТ ПО  
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ   

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

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

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

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

ОПИТНА СТАНЦИЯ  
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХАН КРУМ ДП

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

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

ност в областта на лозарството, овощарството и тю-
тюна. ПРОИЗВЕЖДА качествен овощен посадъчен 
материал, елитни тютюневи семена от ориенталските 
сортове Хан Тервел 39, Хански 277 и Тича 117; от тип 
Бърлей – сорт Бърлей 420 и Плиска 2002. ИЗВЪРШВА 
химически анализ на почвени проби и листна диагно-
стика. ПРАВИ препоръки за необходимостта от торене.
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Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@mbox.contact.bg

www.bigdutchman.com

®РАЛОМЕKС   

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Разрохквачи навесни 
и прикачни с ротори 

0700 18 187
www.ralomex.com

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет,  ул. „Освобождение“ 3

тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02

e-mail: order@ralomex.com; 
ralomex@mail.bg

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

Дискови брани 
от 2 до 10 м

Тракторни валяци 
от 4,5 до 8 м 

гр. Русе, тел. 0886 166 001, 0887 333 002, 082 822 106     www.agritrade-bg.com

Заповядайте на АГРА 2016 в Пловдив, поле IX.

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

И М Б О  ООД
4150 гр. Раковски

Резервни части  
за МТЗ и ЮМЗ


Торове l препарати l семена

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Едно ядене стига на много змии да изкарат седми-

ци, а понякога и месеци без храна. За да преглътнат някои 
по-едри жертви, змиите могат да откачат челюстта си и 
така да отворят уста на 180 градуса. Питонът, например, 
може да погълне цяла газела.

По материали на ЗТ
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u дискови брани
u култиватори
u окопни култиватори
u продълбочители

гр. Русе 7005;  бул. “Липник” 123 

тел.: 082/842 203; 844 786;, тел./факс: 082/842 159, GSM 0878/890 099, e-mail: agroremproject@yahoo.com, www.agroremproject.com

u раздробители 
на стебла

u валяци
u плугове
u разрохквачи

НАДХВЪРЛЯ
ОЧАКВАНИЯТА ВИ 
CASE IH – ГЪВКАВОСТ, БЪРЗИНА, НАДЕЖДНОСТ

Купуването на нов трактор е голяма крачка. Обвързвате финансите и очакванията 
си, защото искате да сте сигурни, че в края на деня работата ще е свършена 
качествено и ще получите отплатата си. 
Машините Case IH притежават всички качества, за бъдат вашият достоен 
помощник в работата на полето или във фермата. Те са мощни, за да се 
представят оптимално, те са ефективни, но същевременно икономични, те 
предлагат комфорт за операторите – те са необходимост! 
Изберете вашия Case IH сега, за да имате надежден помощник и приятел до вас в 
работата! 

За контакти: 
Национален кратък номер: *4040, office@titanmachinery.bg
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Иновекс

тор от серията СU, се предла-
га като навесен с работна ши-
рина от 4 метра и прикачен, 
с работна ширина от 6 метра. 
Просвета е 60 см, а валякът е 
тип TerraPack. Необходимата 
мощност при навесния модел 

е 120 к. с., а при прикачния 
култиватор CU е 160 к. с.

На щанда на компанията 
на предстоящото пролетно 
издание на БАТА АГРО 2016 
в периода от 08 до 12 март, 
посочените модели култива-
тори ще се предлагат на ат-

рактивни цени, а посетителите 
ще могат да разгледат и оста-
налите продукти за пролетния 
сезон, като познатите окопни 
култиватори и пневматични 
сеялки за пролетници FARMIX.

По материали  
на ИНОВЕКС

FARMIX С НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА 
Продължава от стр. 8


