
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ l БРОЙ 4 (623) l 2016 г. l ГОДИНА XXV l ЦЕНА 0,80 лв.

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

25 ГОДИНИ

www. nolis-bg.com

Защита
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

СРЕЩУ МАНА

синя китка
И

• РЕКОРДНО ВИСОКИ ДОБИВИ
• МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА

P64LE25 P64LE99 P64LC108P63LE113

НОВ!

ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЛОЗАРСТВО - ВИНАРСТВО
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n шахтови, флуиди-
зационни и др. су-
шилни за зърнени 
култури, фуражи, 
насипни продукти; 
n камерни и тунел-
ни сушилни за пло-
дове и зеленчуци, 
билки и гъби, тесте-

ни изделия и много други;
n котли - водогрейни и парни, 
в т.ч. за автоматизирано изга-
ряне на отпадъчна биомаса;
n слънчеви инсталации;
n влагомери за различни ма-
териали;
n линии за пелети и брикети.

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

София, ул. ”Искърско шосе” 11
Тел./факс 02/ 979 17 02; GSM 0888 93 67 62;  

0899 97 31 15; www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска  
в експлоатация: 	Произвежда - 

дискови  
брани,  
култиватори, 
тракторни  
валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Имаме БДС  EN ISO 9001:2008

Здрави машини на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu

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

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италия

тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

За новия сезон фирма Пионер предлага на българските 
фермери царевица и слънчоглед с отличен продуктивен и 
пластичен потенциал. Хибридите на Пионер се характеризи-
рат с висока сухоустойчивост и стабилни добиви при раз-
лични условия на отглеждане. 

При цареви-
цата най-голям 
интерес се на-
блюдава при хибри-
дите от Optimum® 
AQUAmax® про-
дуктова линия, по-
ради отличното им 
представяне през 
изминалите години 
при критични кли-
матични условия. Те 
са предпочитани от 
фермерите и поради 

ЗА НОВИЯ СЕЗОН - СЕМЕНА С ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ 
контролираното отваряне на устицата, което им дава възмож-
ност да използват по-рационално наличната влага и да бъдат 
по-малко зависими от капризите на природата.

При слънчогледа акцентът е при хибридите от ExpressSun® 
технологията. Те са високо ценени от зърнопроизводителите, 
поради възможността да се справят отлично с икономиче-
ски най-проблемните широколистни плевели (бутрак, палами-
да, синап и др.). Това дава възможност културата да покаже 
максималния си потенциал. Освен това споменатите хибри-
ди притежават висока масленост, което дава възможност на 
фермерите да реализират произведената от тях продукция на 
по-добри цени. 

Добивите при царевицата през изминалата година бяха 
силно повлияни от лятната суша и високите температури, но 

Продължава на стр. 8
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АУ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО- 
ГРАДИНАРСТВО

Специалности и форма на обучение Оценка от ДЗИ или 
състезателен изпит 

Агрономство (Полевъдство) – Р/З

Биология

Агробизнес – Р 
Агрономство (Растителни биотехнологии) – Р
Селекция и семепроизводство – Р/З
Растителна биология – Р
Зооинженерство – Р/З
Агрономство (Лозаро-градинарство) – Р/З
Растителна защита – Р/З
Агрономство (Тропично и субтр. земеделие) 
– Р
Агрономство (Декоративно градинарство) – Р
Аграрно инженерство – Р/З

Математика
или биология

Информационни и механизирани технологии в 
аграрното производство – Р
Агрономство – Xидромелиорации – Р/З
Екология и опазване на околната среда – Р/З Биология

или географияБиологично земеделие – Р
Агролесовъдни системи и планинско 
земеделие – Р
Аграрна икономика – Р/З Български език 

(езикова  култура) 
или география или 
математика 

Бизнес икономика – Р/З
Управление на регионалното развитие – Р/З

Аграрен туризъм – Р/З
При формиране на бала се включва оценка 
по чужд език  – от ДЗИ или от дипломата 
за средно образование или от състезателен 
изпит в АУ

Български език 
(езикова  култура) 
или география или 
математика 

Аграрният университет признава оценките от матурите като равностойни на оценките от 
кандидатстудентските изпити. Кандидатите могат да се явят на изнесени, предварителни и редовни изпити, 
като при формиране на бала се взема най-високата оценка.

АУ дава предимство до 20% от местата за завършилите професионални гимназии от съответната област.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Изнесени кандидатстудентски изпити по биология, 
география и български език (езикова култура)
Попово 16.03.2016 г. Документи се 

подават
в  професионал-
ните гиигимна-
зии в съответни-
те градове

Плевен и Кнежа 17.03.2016 г. 
Генерал Тошево 21.03.2016 г. 
Добрич 22.03.2016 г. 
Сандански 25.03.2016 г. 

* Изнесени изпити могат да се организират и в дру-
ги населени места при повече от 10 кандидати

Предварителни кандидатстудентски изпити
Начало на изпита – 9:00 ч.

Прием на документи за 
предварителни изпити

Български език (езикова 
култура)

26.03.2016 г. 7 март – 25 март 2016 г. 
само в работни дни в АУ, 
както и в бюрата на ЦКПИ 
и НАПС

Биология 26.03.2016 г. 
География 27.03.2016 г.

Документи за участие в класиране се подават от всички кандидат-студенти от 13 юни до 8 юли 2016 г.
Основната кампания в две изпитни сесии ще се проведе през месец юли 2016 г.
Подробна информация на сайта на АУ www.au-plovdiv.bg
Учебно-информационен център: 032/654 250, 032/654 310; ksk@au-plovdiv.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, ул. „Менделеев” 12, www.au-plovdiv.bg

Факултетът по ло-
заро-градинарство е 
един от първите два 
при създаването на 
Аграрния университет 
като самостоятелно 
висше училище през 
1950 г. И досега той е 
единствен по рода си в 
България и Югоизточна 
Европа. През своето 
65-годишно същест-
вуване се е наложил 
като авторитетна и неделима част от Аграрния университет 
със свой специфичен и уникален облик.

Във факултета функционират пет специализирани профи-
лиращи катедри – Лозарство, Градинарство, Овощарство, 
Механизация и Мелиорации и геодезия – тясно свързани 
с обучението на студентите в бакалавърска, магистърска и 
докторска степени.

Учебната и научната работа на факултета се осъществя-
ва от 45 души академичен персонал, от които 3 професори, 

НОВИЯТ РЕКТОР НА АУ
Проф. д-р Христина Георгиева Ян-

чева завършва висшето си образова-
ние през 1982 г. във Висшия селско-
стопански институт – Пловдив, сега 
Аграрен университет, специалност „Ло-
заро-градинарство“. От 1983 г. до 1986 
г. е редовен докторант по фуражно 
производство. През 1987 г. е назначена 
за асистент по фуражно производство 
в катедра „Растениевъдство“, научното 
звание доцент получава през 1997 г., 
а академичната длъжност професор - 
през 2011 г. 

В периода 1999-2007 г. е зам.-декан 
на Агрономическия факултет, а от 2007 до 2015 г. е зам.-рек-
тор, като в периода 2013-2014 г. изпълнява длъжността 
Ректор на Аграрния университет (АУ). От 1999 г. e член на 
Академичния съвет на АУ и на Факултетния съвет на Агроно-
мическия факултет. Член е на Учебно-методичния съвет към 
Центъра за магистри и докторанти (2013-2015); институциона-
лен Еразъм координатор (2007-2013) и на LEAR за АУ в Евро-
пейската комисия по образование и наука от 2007 г.; в науч-
ните съвети на Института по фуражите – Плевен и Института 
по планинско животновъдство и земеделие – Троян. Участва 

Проф. д-р Христина 
Янчева

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 8
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Предлага изградени цялост-
ни решения - доставка на обо-
рудване, изграждане на ком-
пютърни мрежи, внедряване на 
системата, обучение на потреби-
телите, сервиз, доставка на кон-
сумативи и издателска дейност.

Цялостно комплексно об-
служване на фирми - от регис-
трацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис 
консумативи.

Разполага с екип от опитни и 
енергични специалисти, които 
са готови да намерят индиви-
дуално решение на Вашия про-
блем.

1612 София, ж. к. Лагера,  
ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8

тел./факс: 02/875 85 49,  
02/ 876 50 67, 0888 67 50 55;  

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com
“НОЛИС” OOД

Базирана в Chateaubourg, Франция, 
SULKY-BUREL е семейна компания с 
250 служители и печалба над 43 мили-
она евро за 2014 г., от които над 30% 
от износ.

Марката SULKY от самото си създа-
ване е специализирана в оборудване 
за торовнасяне и сеитба на слети кул-
тури.  Във Франция фирмата е на едно 
от първите места с общо над 4000 произ-
ведени и продадени машини през 2014.

Стратегията на компанията е бази-
рана на четири основни принципа:
l Иновации - повече от 5% от оборо-

та се инвестират в НИРД (Научно-изсле-
дователска и развойна дейност). SULKY 
разчита и на уменията на признати из-
следователски центрове като IRTSTEA, 
ДИАС и др., за да развива и създава 
своите нови модели сеялки и торораз-
пръскващи машини.
l Ефективно производство - Серти-

фицирана по ISO 9001 от 1994 г. фабри-
ката в Chateaubourg организира свое-
то производство така, че да постигне 
най-добрата цена с качествени суровини 

SULKY Е СПЕЦИАЛИСТ 
В ТОРОВНАСЯНЕТО

Продължава на стр. 8
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Земеделски пазар

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.

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

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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ЕЛЕКТРОИСКРОВОТО НАПЛАСТЯВАНЕ  
В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА

Електроискро-
вото напластя-
ване /ЕН/ е един 
от най-простите, 
достъпни и ефек-
тивни физични 
методи, който 
може да се из-
ползва във всич-
ки отрасли на 
промишлеността 

за нанасяне на покрития с различно предназначение върху 
работната повърхност на бързоизносващи се детайли и ин-
струменти. Основано е на използването на импулсни плазмени  
разряди във въздушна среда. В резултат на електроискровите 
разряди се образува покритие с нов релеф с ултрадисперсна 
структура и размери на частиците до нано-ниво. Формираният 
слой придава на изделието различни от  първоначалното със-
тояние повърхностни свойства, които се контролират в широки 
граници  посредством изменение на параметрите на искровия 
разряд и състава на електродния материал. Това позволява 
получаването на покрития с предварително зададени дебелина, 
грапавост, състав, структура, микротвърдост, износо–, корози-
онна- и топлинна устойчивост, електропроводимост и др. 

Основните предимства на ЕН в сравнение със съществу-
ващите методи и технологии са:  Възможност за формиране на 
покрития от всякакви и върху различни токопроводящи матери-
али, включително и многослойни покрития на строго определе-
ни места, без да се защитава останалата част от повърхността 
на напластяваното изделие; Слабо термично въздействие и от-
съствие на нагряване и деформация на материала на напластя-
ваното изделие, което широко се използва при възстановител-
ните работи; Добра плътност, paвномеpноcт, сравнително ниска 
грапавост на нанесените покрития и една от най-здравите връз-
ки с материала на основата – на нивото на границата на якост 
на самия материал; Широкоуниверсална, максимално проста 
и достъпна технология, просто, евтино, компактно оборудване, 
позволяващо да се напластяват детайли на място, без демон-
таж, всеки работник в рамките на 1-2 часа може да се запознае 
и работи с него; Висока ефективност при ниски разходи на ма-
териал и енергия – енергоемкостта при ръчните и механизирани 
процеси  е  0,3 –3 кW. 

От началото на внедряване на метода в промишлеността 
най-голямо разпространение са получили ръчното напластя-
ване с вибриращ електрод и с българските механизирани и 
автоматизирани машини с поддържане на междуелектрод-
но разстояние. Някои от най-разпространените вибрацион-
ни установки са показани на фиг.1. От тях най-популярни са 
молдовските „Элитрон”, руските „UR-121”и  „ИНТАЛ”, япон-

= 0,4 – 2,0 μm и микротвърдост Hv – до 16.103 МРа. Максимална 
ефективност при ЕН на стоманени изделия се получава при 
използване на твърдосплавни напластяващи електроди, а също 
и графит, различни метални сплави, релит, стелити, благородни 
метали и др. 

По общото си предназначение електроискровите покрития 
могат да бъдат за защита от химическа корозия, причинена от 
агресивни течности или газови среди, за намаляване на износ-
ването, предизвикано от триене и абразивно въздействие, за 
температурна защита на напластените изделия, за подобряване 
на електропроводимостта, и като цяло - за повишаване на трай-
ността и работоспособността на инструменти и детайли.

Наред с другите приложения, в редица промишлени страни 
като Китай, Германия, Полша, Русия, Холандия и др. методът 
широко се използва  за повишаване на трайността или възста-
новяване на размерите и формата на машинни части и работ-
ни органи на селскостопанската техника. Извършват се редица 
научно-изследователски и приложни разработки по уякчаване 
и възстановяване на различни детайли и елементи на селско-
стопанската техника - разработени и внедрени са напластя-
ващи електроди с аморфна и нано-структура и технологии, за 
електроискрово напластяване на режещите елементи на зърно-
комбайни „ДОН”, „John Deere”, „New Holland”, на елементи на 
цвеклокомбайни, на лемежи и дъски на плугове, работни органи 
на култиватори, детайли и части от двигатели с вътрешно горене 
и много други. 

Методът е подходящ за уякчаване на всякакви бързоизнос-
ващи се инструменти, метални машинни части, детайли и работ-
ни органи на земеделската техника и оборудване. В резултат 
на обработката, трайността на изделията се увеличава от 1,5 до 
няколко пъти.

 Конкретните  предназначения на покритията могат да бъ-
дат:
l Повишаване трайността на инструменти. Използва се 

за повишаване на износоустойчивостта на различни по вид и 
предназначение инструменти от инструментални и специални 
стомани - свредла, метчици, зенкери, фрези, ножове с различна 
конфигурация и предназначение, циркуляри, отрезни ленти, но-
жове за абканти и гилотини, щанцови и щампови инструменти, 
и др.
l Повишаване на трайността на триещи се повърхности и 

работни органи на селскостопанската техника. ЕН може да се 
използва за работни органи на машини с различно предназна-
чение - ножове за косене и жътва, за рязане и раздробяване  
на растителни стъбла, за надробяване на зърно, лекарствени 
растения, фураж; ножици за рязане на дървесина, стебла и 
лозя, сечки, работни органи на машини за обработка на почва-
та; триони и верижни триони, циркуляри, обкатяващи, захваща-
щи и водещи ролки, ударни, навиващи и захватни устройства, 
лагерни шийки на валове и оси на машини, помпи, ротори; 
шпонкови и шлицеви канали, колела, втулки, лостове, направ-
ляващи, калибри, стъпкови и подаващи механизми, работни ор-
гани на подемни механизми, на машини за смесване, раздро-
бяване и смилане, ролки от ролгангове и др.; дюзи, дорници,  
дозиращи механизми и ротационни работни елементи на помпи, 
работни повърхнини от транспортиращи шнекове, лопатки на 
компресорни машини и помпи,  уплътнителни повърхности  и 
механични уплътнители, стержени за шибърни кранове, 
l Повишаване на трайността на детайли от различни ма-

шини с двигатели с вътрешно горене – трактори и автомобили, 
комбайни, косачки, пръскачки, помпи,  компресори и други сел-
скостопански машини – мотовилки, клапани, гърбици, шийки на 
разпределителни и на колянови валове, скоростни кутии и ре-
дуктори, детайли от газоразпределителни механизми и горивни 
помпи, превключващи вилки и лостове, бутални пръти и плун-
жери от хидросистемите, валове на помпи и вентилатори, и др.  
l Възстановяване размерите и формата на износени де-

тайли и изделия. Възможността за нанасяне на здраво свър-

Фиг. 1 Ръчни вибрационни установки за ЕН

ските „Depositron”, германските и швейцарските “CARBIDOR”, 
“TUKADUR”, „VOCAFIX”, американските “Elektroarc”. Доскоро и 
у нас се произвеждаха фамилиите машини «Елфа» и «Искроп-
ласт». 

Дебелината на получените с различните видове и модели 
оборудване покрития е от 3–750 μm, а микротвърдостта на по-
върхностния слой достига до  2000 HV. При българските меха-
низирани и автоматизирани машини с поддържане на автома-
тично поддържане на междуелектродното разстояние “Елфа“,  
получените покрития са с дебелина 2 – 20 μm,  грапавост – Ra 

Георги КостадиновТодор Пеняшки
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зано с основата покритие без нагряване, широко се използва 
при ремонтно-възстановителните операции.  Възстановяването 
на износени детайли е енерго- и ресурсоспестяващо производ-
ство. Методът се използва за  възстановяване на формата и 
размерите на износени направляващи, колонки, втулки, лагерни 
шийки на валове, плоски изделия със сложна геометрична фор-
ма,  ротационни триещи се повърхности, клапани с износени 
фаски и стержени, вилки, гърбични и храпови механизми, коля-
нови и разпределителни валове, пресови сглобки, шпонкови и 
шлицеви канали, работни органи на помпи и др. в границите на 
дебелината на отложения слой. 
l Други области на използване. Нанасяне на токопроводя-

щи покрития, запълване на микропори и повърхностни дефекти, 
получаване на декоративни повърхности /шагрен, пчелна клет-
ка и др./, надписване и  маркировка на детайли, нанасяне на 
различни материали за подобрение на адхезията, увеличение 
на коефициента на триене, чрез увеличение на грапавостта на 
повърхностите и др. 

 

 
 

 

Икономическият ефект от приложението на метода се оп-
ределя от повишението на трайността и надеждността на изде-
лията, намаляването на загубите за изработване /закупуване/ 
на резервни части, на труд и енергия, намаляването на престои-

те и разходите за смяна и ремонт на износените части, повиша-
ване на качеството и количеството на произведената продукция

Общата цена на ЕН е значително по-ниска в сравнение с 
тази при използване на другите методи за нанасяне на покри-
тия. Ниските разходи за напластяването, простотата и достъп-
ността на технологията и обслужването, екологичната чистота 
и универсалността на оборудването позволяват да се решат 
цял комплекс въпроси не само на селскостопанската техника, 
но и от повечето производствени и ремонтно-възстановителни 
дейности. Този метод може да бъде полезен и ефективен в 
условията на всяко производствено предприятие, тъй като е 
най-лекият, прост и универсален метод за локално нанасяне на 
износоустойчиви покрития с високи експлоатационни свойства, 
даващ възможност без особени технически усилия да се решат 
и най-сложните проблеми по повишаването на трайността на 
всякакви детайли и инструменти. 

Методът може да се използва с успех и значителна ико-
номическа ефективност както в организациите, производители 
на селскостопанска техника и оборудване, така и в цеховете, 
участъците и работилниците за ремонт и поддръжка на селско-
стопански машини. Внедряването му позволява значително да 
се намалят разходите за производство и обслужване на обо-
рудването, да се повиши качеството и  количеството на произ-
ведената продукция.

Изследователски и приложни дейности по повишаване 
на износоустойчивостта и трайността на детайли от 
селскостопанската техника и оборудване чрез ЕН с маши-
ни „Искропласт” и „Елфа”  понастоящем у нас се извърш-
ват в ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия 
- София. Институтът е на разположение на потребителите 
на земеделска техника за съдействие, помощ и извършване на 
технологична и консултантска дейност по повишаване трай-
ността на бързоизносващи се части и възли на земеделските 
машини чрез електроискрово напластяване и други методи за 
уякчаване, както и за възстановяване на формата и размерите 
на износени детайли. 

проф. д-р инж. Георги Костадинов
доц. д-р инж. Тодор Пеняшки 

ИПАЗР „Н.Пушкаров“

ДВ брой: 102/29.12.2015 г. 
Закон за изменение и 

допълнение на закона за ри-
барството и аквакултурите 
(ДВ, бр. 41 От 2001 г.)

Указ № 284 от 23.12.2015 г. 
За обнародване на Закона за 
изменение и допълнение на 
закона за рибарството и ак-
вакултурите

ДВ брой: 8/29.01.2016 г.
Наредба № 23 от 29 де-

кември 2015 г. За условията 
и реда за мониторинг на па-
зара на зърно

ДВ брой: 11/9.02.2016 г.
Наредба № 2 от 3 февру-

ари 2016 г. За условията и 
реда за регистрация на тех-
никата по Закона за регис-
трация и контрол на земе-
делската и горската техника

Наредба № 4 от 3 февру-

ари 2016 г. За реда за пус-
кане на пазара на употре-
бяваната техника по Закона 
за регистрация и контрол 
на земеделската и горската 
техника

Наредба № 3 от 3 февру-
ари 2016 г. За извършване 
на техническите прегледи на 
техниката по Закона за ре-
гистрация и контрол на земе-
делската и горската техника

Наредба № 5 от 3 февру-
ари 2016 г. За периодичните 
проверки на оборудването 
за прилагане на продукти за 
растителна защита

ДВ брой: 12/2.02.2016 г.
Правилник за изменение 

и допълнение на устройстве-
ния правилник на област-
ните дирекции "Земеделие" 
(ДВ, бр. 7 От 2010 г.)

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието

м. ДЕКЕМРИ 2015 - ФЕВРУАРИ 2016 г.

ФАКТИ ЗА ЧОВЕКА
 725. Средно по толко-

ва метра коса расте на чо-
века по време на живота му. 
 При русите мъже бра-

дата расте по-бързо, откол-
кото при чернокосите. 
 Човешката ДНК съ-

държа около 80 000 гени. 
 Счита се, че мъжете 

са джуджета при ръст под 
130 см, а при жените - под 
120 см. 
 По време на живота 

човек свива палеца си средно 
около 25 милиона пъти. 
 Размерът на човешко-

то сърце е приблизително с 
големината на юмрук. Тегло-
то на сърцето на възрастен 
човек е 220-260 гр. 
 За един ден човеш-

кият мозък генерира повече 
електрически импулси от 
всички телефони в света 
взети заедно.
 Общото тегло на 

всички бактерии, които жи-
веят в човешкото тяло, е 2 
килограма. 
 В човешкия мозък за 

една секунда протичат  
100 000 химически реакции. 
 В момента на ражда-

нето му в мозъка на човек 
вече съществуват 14 милиар-
да клетки, които не се увели-
чават с течение на години-
те, а намаляват. След 25-та 
година мозъкът намалява със 
100 хиляди клетки на ден. За 
прочитането на една стра-
ница от книга си отиват 
безвъзвратно 70 клетки. 
 Тънките черва в чове-

ка са с дължина около 2.5 ме-
тра. След неговата смърт, 
когато мускулните стени на 
червата се разпускат, те 
достигат до 6 метра. 
 Човешкото око може 

да различи 10 000 000 цвята. 
/ЗТ/
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ФАКУЛТЕТ  
ПО ЛОЗАРСТВО...

21 доценти, 11 главни асистенти, 10 
асистенти. От тях доктори на науките 
– 2, доктори – 32. Работата на акаде-
мичния персонал се подпомага от 15 
служители, експерти и специалисти.

Обучението в първата образо-
вателна степен „бакалавър“ се из-
вършва по следните специалности: 

Агрономство (Лозаро-градинар-
ство) – редовно и задочно обучение;

Агрономство (Тропично и субтро-
пично земеделие) – редовно обуче-
ние;

Агрономство – (Хидромелиора-
ции) – редовно обучение; 

Аграрно инженерство – редовно и 
задочно обучение;

Агрономство (Декоративно гради-
нарство) – редовно обучение.

От основаването си до момента 
са обучавани над 10 000 студенти в 
специалност Лозаро-градинарство, 
над 2000 студенти в специалност Аг-
рономство (Тропично и субтропично 
земеделие), над 400 студенти в спе-
циалност Аграрно инженерство. 

Немалък е и броят на обучава-
ните студенти в най-новите специал-
ности на Факултета – Агрономство 
(Хидромелиорации) – 276 студенти и 
Агрономство (Декоративно градинар-
ство) – 141 студенти.

Установени са добри традиции в 
подготовката на български и чуждес-
транни докторанти. Броят на обуча-
ваните и защитили български док-
торанти е над 40. Чуждестранните 
докторанти са повече от 25, основно 
от Бангладеш, Бенин, Гвинея, Гър-
ция, Египет, Етиопия, Йемен, Ирак, 
Кипър, Куба, Нигерия, Сирия, Слова-
кия, Судан, Уругвай.

Доц. д-р Красимир Михов
АУ, Пловдив

в работни групи към МОН и МЗХ при 
разработване на различни стратегии и 
като експерт към Националната агенция 
за оценяване и акредитация (НАОА) и 
Националния център за информация и 
документация (НАЦИД).

Проф. Янчева преподава дисципли-
ните „Фуражно производство“, „Лива-
дарство, фуражно производство“, „Трев-
ни смески“ и „Биологично отглеждане на 
полски и фуражни култури“ на студен-
тите от редовно и задочно обучение в 
ОКС (образователна квалификационна 
степен) „бакалавър“. Участва в 7 магис-
търски курса. Изнася лекции по фураж-
но производство в 3 университета в Ка-
захстан, както и в Гърция, Турция и др., 
по програма „Еразъм“. Специализира 
в: САЩ – 1992; Италия – 1993; Англия – 
1993, 1995, 1996, 1997; Швейцария – 2002, 
2003; Германия – 2004; Холандия – 2005; 
Норвегия – 2010. 

Научната й дейност е свързана с 
проучвания върху многолистни люцер-
ни, устойчиво управление на ливади и 
пасища и биологично производство на 
различни фуражни култури. Ръководи-
тел е на 3 български и 6 чуждестранни 
докторанти. Участва в 15 международни 
проекта, финансирани по различни про-
грами, като на 7 от тях е ръководител. В 
екипа е на 4 национални проекта.

Участва в колектива, създал сорт 
люцерна „Многолистна 1”, за който е 
издаден Патент за оригинален сорт лю-
церна № 10275. Взема участие в раз-
работване на „План за управление на 
резерват Калиакра” (1997, Министерство 
на околната среда и водите (МОСВ), 
Българо-швейцарска програма за опаз-
ване на биоразнообразието (БШПОБ) и 
на „План за управление на Национален 
парк Пирин” (2003, МОСВ, БШПОБ). Има 
самостоятелно и в съавторство 96 науч-

ни публикации. Участва в написването 
на 6 учебника, 4 учебни помагала, 1 мо-
нография, 4 книги на български език, 1 
на английски и 1, издадена на 6 езика 
(български, английски, гръцки, турски, 
унгарски и испански). 

Наградена е с Юбилеен знак на За-
паднопомеранския университет – Шче-
чин, Полша за принос в утвърждава-
нето на сътрудничеството между двата 
университета. Членува в EGF (European 
grassland federation) и ISLE network 
(Innovation in the teaching of sustainable 
development in life sciences in Europe). 
Проф. Янчева е в редакционните колегии 
на две международни списания: Journal 
of Central European Agriculture и Journal 
of Tekirdag Agricultural Faculty. 

На 29 януари 2016 г. Общото събра-
ние на Аграрния университет – Пло-
вдив избра проф. д-р Христина Янчева 
за ректор, мандат 2016-2020 година. Тя 
зае поста, на който проф. д-р Димитър 
Греков бе два управленски мандата.

Пред Общото събрание проф. Ян-
чева заяви: „Мисията, за която ще 
работя, е утвърждаване на Аграрния 
университет – Пловдив като модерен 
национален и европейски образователен, 
научноизследователски и внедрителски 
център, интегриран в европейското 
образователно пространство, със зна-
чителен принос за устойчивия и инте-
лигентен растеж на аграрния сектор, 
туристическия бизнес и развитието на 
регионите.

Спазвайки принципите на приемстве-
ност, прозрачност, усъвършенстване и 
устойчиво развитие, ще предприемем и 
разумни промени в дейността на нашия 
Университет, съответстващи на новите 
предизвикателства пред висшето обра-
зование, които произтичат от европей-
ските и националните стратегически до-
кументи и програми.“                        /ЗТ/

и материали, да спази угово-
реното време и така да оси-
гури преки ползи за своите 
все по-взискателни клиенти. 

От юли 2011 г. заработи и 
нова фабрика на Sulky. Тази 
производствена сграда от  
20 000 м² е построена на 
принципите на зеленото 
строителство. Това дава въз-
можност на френския произ-
водител  да увеличи произво-
дителността си и сериозно да 

подчертае своето присъствие 
на външните пазари.
l Желание за по-добро 

обслужване - в подкрепа на 
международната си дилър-
ска мрежа, компанията пре-
доставя най-добрите съвети 
за използването на машини-
те SULKY. 

Фермата L'Epine, която 
се  намира в непосредстве-
на близост до завода, е ак-
тивен обучителен център. Тя 
е оборудвана  всяка година 

да приема няколкостотин 
дилъри, вносители, консул-
танти и земеделски произво-
дители.  
l SULKY уверено уве-

личава износа - над 30% 
от оборота се реализира в 
повече от 50 страни по цял 
свят. Целите на управление-
то на компанията са насоче-
ни към постигане на 50% от 
оборота от износ. 2015 годи-
на бележи ускорение в тази 
стратегия с откриването на 

филиал на SULKY във Вели-
кобритания – SULKY-BUREL 
Ltd, който започна дейност 
на 1 ноември 2015.

Шоуто LAMMA през  
2016 г. ще отбележи официал-
ното откриване на този 100% 
частен филиал на SULKY, част 
от дистрибуторската мрежа.

Официален вносител на 
SULKY за България е Опти-
ком ООД.

По материали  
на Оптиком

НОВИЯТ РЕКТОР НА АГРАРЕН  
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

SULKY Е СПЕЦИАЛИСТ В ТОРОВНАСЯНЕТО И СЕИТБАТА

Продължава от стр. 2 Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 4

въпреки това хибридите показаха отлич-
на устойчивост на стрес и това позволи 
да се получат от 650 до 800 кг/дка. При 
слънчогледа, на много места, добивите 

бяха от порядъка на 300 до 340 кг. 
Предвид факта, че годините, в кои-

то летните засушавания, комбинирани с 
високи температури, ще се срещат все 
по-често, от изключителна важност е из-

борът на хибрид, тъй като стабилността 
на добивите ще бъде от все по-важно 
значение.

Здравко Босев, промотър на Пионер 
за Плевен, Ловеч, Велико Търново

ЗА НОВИЯ СЕЗОН - СЕМЕНА С ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
Продължава от стр. 2
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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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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трак-
тори и комбайни на фирма NEW 
HOLLAND и съответстваща при-
качна техника на водещи светов-
ни фирми.

Гаранционен и извънгаранцио-
нен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; 
тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 

GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; 
E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и Гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати
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София 1606, ул. Лайош Кошут 1, Тел. 0882/ 969 888
GSM: 0888/ 308 292, E-mail: telcom@techno-link.com, www.telcom-eng.com

Телком инженеринг ООД
Мрежи от зарядни станции за електромобили.

100% електро-коли

време за зареждане – 4 h 
товароподемност – 600 kg

електрически двигател –  
2 kw

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ  

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

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

Телком инженеринг ООД
Мрежи от зарядни станции за електромобили.

100% електро-коли

Производство на електрически транспортни  
и превозни средства:

l комунални l земеделие l транспорт.
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