
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
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25 ГОДИНИ

www. nolis-bg.com

7 години ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 
ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
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25 ГОДИНИ ВЕСТНИК „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
ДО ДОЦ. Д-Р ИНЖ. МИЛКА БОБЕВА 
Главен редактор на вестник „Земеделска техника”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОБЕВА,

Имам честта и удоволствието да Ви поздравя от името на Съвета на директорите на „Перла” АД, гр. Нова 
Загора и лично от свое име по повод 25-я рожден ден на вестник „Земеделска техника”. 
Приемете нашите пожелания за много здраве, творческо вдъхновение и професионални успехи.
Използваме случая да Ви благодарим за коректното отразяване на актуалните теми в селскостопанския 

отрасъл. Вие винаги подготвяте и представяте полезна  информация за представителите на бранша, давате 
трибуна за дискусия на актуални проблеми, предлагате експертни съвети и решения. Четвърт век във Ваше 
лице ние имаме отговорен партньор и обективен коректив.
Бъдете все така креативни, успешни и още дълги години на гребена на вълната. Желаем Ви много сили, за 

да продължите да търсите и намирате отговорите на важните въпроси в сектор „Селско стопанство”.

Честит празник и нови успехи!
С уважение, ИНЖ. НИКОЛАЙ МОНЕВ
 Изпълнителен директор 
 на „Перла” АД, гр. Нова Загора

Точно преди старта на най-голя-
мото изложение за земеделска тех-
ника у нас, БАТА Агро, в Стара За-
гора, NEW HOLLAND и офциалният 
им представител – ИНТЕРАГРИ Бъл-
гария, обявиха новата си промоцио-

нална кампания. По традиция ини-
циативата е планирана съвместно, 
а основният й фокус е подкрепата 
на българския бизнес и земеделие. 
Очаква се най-заинтересовани от 

АТРАКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Нови машини, безплатен сервиз и части на половин цена

Продължава на стр. 6
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ЕКОФОЛ С НОВИ ПРОДУКТИ

Тя е създаде-
на през 1992 г. в 
с. Костиево от 50 
член-кооператори, 
с обработваема 
земя от 4200 дка.
Ръководи се 

от общо събра-
ние, съставено от 
член-кооператори. 
Общото събрание избира контролен съвет, управителен съ-
вет и председател на управителния съвет, който е и пред-
седател на кооперацията. Мандатът на ръководството е 4 
години.
През годините нашата кооперация се разви и модер-

Земеделска кооперация “Единство“

ЗЕМЕДЕЛИЕТО У НАС

В последните години се 
наблюдава по-добро поч-
вено торене, променя се 
и ролята на листния тор, 
който е носител на микрое-
лементи и на допълнителни 
органични вещества. Ако 
той се употреби  в правил-
ния момент, може да по-
влияе върху добива и върху 

качеството на продукцията. 
Важно предимство за торовете Лактофол е, че 

с тях се правят научни изследвания, което води 
до създаването на полезни земеделски практи-

ки и са принос в теорията на листното хранене. 
Лактофол не е само листен тор. Той е цялостна 
концепция за хранене, защото съдържа 4 необхо-
дими за растенията компоненти: макроелементи, 
хелатизирани микроелементи, биостимулатори и 
прилепители. Основното предимство на Лактоф-
ол е в биологичния му състав: Биотехнологичната 
среда е богата на аминокиселини, витамини и 
растежни регулатори и съдържа прилепители, по-
добряващи задържането на капката и прониква-
нето в тъканите; Естествената млечна киселина е 
уникален комплексообразувател. 
През 2016 година Лактофол добави три нови 

серии към пред-

Татяна Михайлова

Продължава на стр. 6
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На изложе-
нието Агра 2016 
в Пловдив теч-
ният биостиму-
латор „Амино 
Експерт Импулс“ 
на фирма „Екоф-
ол” беше оценен 
най-високо в ка-
тегория „Торове 
и препарати за 
селското стопан-
ство“. Честито! 

/ЗТ/

От 3 до 7 ап-
рил 2016 г. в чеш-
кия град Бърно 
ще се проведат 
четири изложе-
ния с акцент на 
14-то издание на 
Международното 
изложение за зе-
меделска техника 
ТЕCHАGRО. Комплексът аграрни изложения принадлежи 
към трите най-големи европейски проекта. В последното 
издание (през 2014 г.)  взеха участие 743 изложители от 41 
страни с рекордния брой от 119 013 посетители от 46 страни. 

„Панаири Бърно” АД е  водещо акционерно дружество 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 
ТЕCHАGRО В БЪРНО, ЧЕХИЯ

Продължава на стр. 8
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РЕШЕНИЯ ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ 
И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Ìîáèëåí: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

Аквамат 2000 предлага съвременни 
решения за поливане на етерично-мас-
лени и технически култури, като мато-
чина, лавандула, царевица, технически 
домат и др., които гарантират повишени 
добиви и подобряване качеството на 
продукцията. Най-ефективният метод за 
дъждуване на тези култури е чрез пи-

вотни системи, като по своята същност 
той е най-близко до „естествения дъжд“. 
Дъждуването чрез пивоти е високое-
фективен метод за напояване на големи 
площи, чрез които се осигурява равно-
мерно разпределяне на водата върху 
почвата, и регулиране на въздушната 
влажност. Пивотите са подходящи при 

всякакви терени в непосредствена бли-
зост до напоителни канали. По начина 
на работа се различават следните ви-
дове пивоти: Линейни пивоти – захран-
вани от канал или гъвкав тръбопровод; 
Кръгови пивоти - въртящи се около цен-
трално захранване; Смесени (мобилни) 

РАЛОМЕКС - 40 ГОДИНИ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

- Как се чувствате на пазара като 
производител на земеделска техни-
ка? Какво предлага Вашата фирма и 
какво се търси на българския пазар?

- „Раломекс” е акционерно друже-
ство с изцяло частен капитал, работе-
щите и управляващите са предимно ак-
ционери. На пазара сме вече 40 години 
като производители и търговци, раз-
бира се. Производството ни главно е 
насочено към машини за обработка на 
почвата – плугове, култиватори, диско-

ви брани, валяци. Машините, които произвеждаме и предла-
гаме на пазара, са подходящи за всички видове трактори, 
модификации, включително и за нестандартните. При инте-
рес на клиента, сме в състояние да произведем нестандарт-
но изпълнение на някои машини. Най-важният ни принцип 
е, че клиентът е на първо място за нас. Всичко друго идва 
от само себе си. 
На пазара се държим сравнително добре, независимо от 

голямата конкуренция, предимно от вносни машини. За съ-
жаление, всяка година местното производство на земедел-

Интервю с Мехмед Узунов, изпълнителен 
директор на фирма „Раломекс” АД

От 2016 год. „ТЕХНО 
ГРУП-М” гр. Сливен е осно-
вен вносител на продуктите 
на фирма Hittner - Хърватия, 
която е специализирана  в 
производството на трактори 

- влекачи за горското сто-
панство, малки селскосто-
пански трактори и всички 
видове части за тях. Висо-
кото качество на машините 
е гарантирано с внедрява-

нето на двигатели DEUTZ и 
LOMBORDINI, хидравлични 
помпи на SAUER и DANFOSS. 
В продължение на ня-

колко години, фирма Hittner 
се е наложила като една 

от най-успешните компании 
в Хърватия и като допълни-
телен бонус за положените 
усилия за спечелване на па-
зара, лидерство и пример за 

„ТЕХНО ГРУП-М” – ВНОСИТЕЛ НА HITTNER ЗА БЪЛГАРИЯ

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 8
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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
ТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) Инвентар 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



6
бр. 5-2016

Земеделие

кампанията да са собствени-
ците на малки и средни сто-
панства, търсещи повишаване 
на своите доходи и произво-
дителност, чрез разширяване 
на капацитета и подобряване 
на ефективността на машин-
ния си парк. Новата кампания 
е естествено продължение на 
анонсираната миналото лято 
програма „Нови машини на 
Демо цени“.
Новата съвместна про-

грама на ИНТЕРАГРИ Бълга-
рия и NEW HOLLAND включ-
ва специални отстъпки и 
уникална цена за някои от 
най-търсените и предпочи-
тани модели трактори на 
пазара у нас. Освен това, 
фермерите ще могат да се 
възползват от изключително 
ниската годишна лихва от 
едва 0,95 % за финансиране 
до 3 години. Земеделските 
производители, които пред-
почитат по-дългосрочните 
планове, ще могат да се въз-
ползват от удължено финан-
сиране за период до 5 години 
при изключително конкурент-
ни условия. Сред специално 

подбраните машини, включе-
ни в новата промоционална 
кампания, са избрани моде-
ли от най-успешните серии 
на NEW HOLLAND, подхо-
дящи за широк диапазон от 
дейности. В това число са 
практичните TD5, маневрени-
те и високопроизводителни 
Т5 и Т6, обновената серия Т7 
и големите многофункционал-
ни бойци Т8. Транспортът на 
избраната машина до вашето 
стопанство остава напълно 
безплатен за клиента и ця-
лостна грижа на ИНТЕРАГРИ 
България. 
Политиката както на све-

товния гигант NEW HOLLAND, 
така и на ИНТЕРАГРИ Бълга-
рия винаги е била насочена 
в посока индивидуално под-
помагане на клиента и пъл-
но разбиране на неговите 
нужди. Именно поради тази 
причина, всички закупени 
трактори от новата кампа-
ния получават право на без-
платен сервиз и резервни 
части на половин цена.
Със закупуването на ма-

шина от настоящата про-
моционална програма, вие 

получавате предварително 
определена кредитна линия 
към сервиза на ИНТЕРАГРИ 
България. Може да използ-
вате нейния лимит, както за 
стандартното обслужване на 
вашата машина, така и за 
сервизни дейности и 50% фи-
нансиране на необходимите 
ви резервни части. Размерът 
на кредитната линия е опре-
делен на базата на статисти-
ка от обслужваните машини, 
така че да може да покрие 
около 2 години работа на 
вашата машина без серви-
зни разходи. Естественият 
допълнителен плюс е, че ви-
наги ще можете да разчита-
те на качествен, оторизиран 
от производителя сервиз и 6 
месеца гаранция на ремонта 
и вложените резервни части. 
Можете да получите всичко 
това без заплащане за сер-
виза и срещу 50% от стой-
ността на резервните части. 
Бързата доставка на ре-

зервни части е ключова, осо-
бено в случаите, в които е 
възникнал проблем, докато 
машината е на полето. За-
това ИНТЕРАГРИ, съвместно 

с NEW HOLLAND, използват 
система за приемане, обра-
ботка и изпращане на заяв-
ките за резервни части, коя-
то да пести време, а от там и 
средства. Получаването, ор-
ганизирането и изпращането 
на резервни части е оптими-
зирано така, че в рамките на 
работния ден, след подаване 
на заявката, поръчката да е 
на разположение на клиента. 
ИНТЕРАГРИ България е 

относително млада компа-
ния. Макар стъпила на па-
зара едва през 2013 г., тя е 
и една от най-бързо разви-
ващите се в агросектора. В 
момента ИНТЕРАГРИ раз-
полага със сервизна мрежа 
в цялата страна и сериозен 
брой опитни сервизни тех-
ници и специалисти. През 
настоящата година се очаква 
откриването на поне още две 
сервизни бази в страната. 
Така територията се покрива 
не само от гледна точка на 
продажби, но и на качествен 
и по-атрактивен по ценови 
условия сервиз. 

По материали 
на Интерагри България

лаганите досега. AMINO EXPERT обхваща нова 
група продукти, биостимулатори, които съчетават 
качествата на аминокиселини, фитохормони, ми-
кроелементи. Серията е съставена от 3 основни 
продукта: IMPULS – ново поколение биостиму-
латор с уникален и иновативен състав; BAZA – 
органичен течен биостимулатор с 20 L активни 
аминокиселини; FIX – универсален прилепител 
и омокрител, който повишава покривността и 
разпределението на пестициди, растежни регу-
латори и листни торове. Вторият нов продукт 
е HELASOL. Това са течни и твърди торове с 
максимално съдържание от съответен елемент. 
HELASOL са висококачествени микроелементи, 
100% хелатизирани, напълно смесими с листни 
торове и пестициди. Съществуват в два варианта 
– течни и сухи. Течните са удобни за дозиране 
и смесване, сухите са с висока концентрация за 
максимален ефект. Третата новост е AKTISOL – 
водоразтворими торове с високо качество, пред-
назначени за овощарство и зеленчукопроизвод-
ство. 
Опитът ни през годините в производството 

на торове е предпоставка за новата продукто-
вата гама на Екофол - специална разработка 
торове за листно приложение. Целта беше да 
предложим на българските земеделци ефектив-
ни и иновативни продукти за максимално добри 
резултати.

Татяна Михайлова, 
изпълнителен директор на Екофол

Продължава от стр. 2

АТРАКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЕКОФОЛ С НОВИ 
ПРОДУКТИ

Продължава от стр. 3

ЗЕМЕДЕЛИЕТО У НАС
низира. В момента обработваме 
17 200 дка. През тази година от-
глеждахме 3 100 дка мека пше-
ница, 1 700 дка твърда пшеница, 
ечемик 1 200 дка, ориз 3 300 дка, 
царевица за силаж 400 дка, ца-
ревица за зърно 300 дка, рапица 
3 300 дка, маслодаен слънчоглед 
2 400 дка, шарен слънчоглед 500 
дка, сорго 100 дка и угар 900 дка.
В ЗК Единство работят 30 чо-

века, в това число механизато-
ри, пазачи и административен 
персонал. Машинно тракторният 
парк е съставен от 10 трактора, 
оборудвани със съответния при-
качен инвентар /плугове, дискови 
брани, чизел култиватори, окоп-
ни култиватори, активна брана, 
лазерен подравнител, сеялки, 
пръскачки, торачки, валяци, ре-
маркета/, 3 зърнокомбайна, вил-
ков повдигач. Ежегодно инвести-
раме в подновяване на машинно 
тракторния парк, като през из-
теклата година закупихме два 
нови зърнокомбайна Ню Холанд и 
нова фадрома, на обща стойност 
1 000 000 лв.
Основната ни дейност е про-

изводство на селскостопанска 
продукция и извършване на ме-
ханизирани услуги. Занимаваме 

се и със семепроизводство на 
пшеница, ечемик, ориз. Разпола-
гаме със семечистачна станция, в 
която ежегодно заготвяме семена 
както за собствена нужда, така и 
за продажба. Ние сме единствени 
и официални представители на 
турския сорт ориз Османчик-97, 
като всяка година взимаме елитни 
семена от института в Турция.
Амбицията ни през настояща-

та година е чрез Европейските 
програми, по-точно по мярка 4.1 
по Програмата за развитие на 
селските райони, да изградим си-
лозно стопанство за съхранение 
на продукцията, със съответната 
складова база за торове и пре-
парати. Желанието ни е да напра-
вим нова, модерна семечистачна 
станция и нова административна 
постройка. 

Борислав Стефанов, 
председател на ЗК „Единство”

Продължава от стр. 3

Оризище
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„ТЕХНО ГРУП-М” – ВНОСИТЕЛ НА HITTNER ЗА БЪЛГАРИЯ
Продължава от стр. 4

ска техника намалява, а от 
друга страна на пазара из-
лизат малки, местни, гараж-
ни производители с допотоп-
ни производства. Фирмата 
ни се развива успешно като 
производител. Модерно е 
обзаведена с всички необхо-
дими машини за обработка 
на метали. Има леярен цех 
за леене на стомана и чугун. 
Оборудвана е с това, с кое-
то разполагат и другите ев-
ропейски машиностроителни 
заводи. Изделията, които 
произвеждаме, по нищо не 
отстъпват на западните ана-
лози и са с предимство, че 
са за нашите почвени и кли-
матични условия. Така са 
конструирани и така се про-
извеждат, че като качество 
и по показатели, освен че не 
отстъпват, но са и по-добри 

в сравнение с производства-
та на съседните страни.

- Вие сте един от осно-
вателите на Сдружение-
то на производителите на 
земеделска техника. Как 
оценявате състоянието му 
в момента и как виждате 
неговото бъдеще?

- Аз си спомням създа-
ването на Сдружението, как 
до късни вечери не можехме 
да изберем ръководство. На-
края го създадохме и започ-
на да работи много добре в 
първите години. Постепенно 
членовете се увеличиха, но 
някои фирми се отнасяха не-
съвестно към членството си, 
не си плащаха редовно член-
ския внос. Това затруднява 
много работата на Сдруже-
нието. Виждам бъдещето му 
като положително – такова 
сдружение трябва да има, 

защото например асоциаци-
ята „Бата” е сдружение на 
търговци. Ние сме основно 
производители, но същевре-
менно и търговци, въпреки че 
производителите в България 
намаляват. Очаквам Сдру-
жението на производителите 
на земеделска техника да не 
остане в този състав, а той 
да се увеличи, както и актив-
ността му, въпреки че и в мо-
мента е добре – не сме само 
на книга. Има полза от това 
Сдружение.

- Вашето сътрудничест-
во с вестник „Земеделска 
техника” е повече от 20 го-
дини. Какво е Вашето отно-
шение към него и към еже-
годното Отличие „Принос в 
механизацията на земеде-
лието”?

- Ние сме едни от първи-
те участници в ползването на 

вестника, още от първите му 
броеве. „Земеделска техника” 
е орган на нашето сдружение . 
Редовно го разпространяваме, 
доколкото можем. Проучвани-
ята, които правим ежегодно 
за нашето производство – от 
къде клиентите ни са научили 
за нас, на първо място е от 
вестник „Земеделска техника”. 
Винаги най-големият процент 
е на Вашия вестник, което оз-
начава, че е четен. Има нужда 
от „Земеделска техника”, той 
винаги е на ниво и има полза 
от него. Добре е да се поддър-
жа, добри са неговите матери-
али и оформление. 
Колкото за конкурса, 

най-после той се появи. На-
времето също имаше такива 
конкурси. Мисля, че Отличи-
ето има място  и трябва да 
продължи.

Доника Асенова

РАЛОМЕКС - 40 ГОДИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

качеството, компанията бе наградена 
със "Златна купа 2008" за изключител-
ни заслуги в качеството на работата и 
наградата "Хърватска газела" за бърза-
та реакция и адаптация към пазарните 
условия, по-прогресивен подход към 
търговията, прилагане на нови знания, 
технологии и растеж, които се базират 
на иновациите им. Мотото на Hittner е: 
„Ние можем да направим повече от 
другите” и е доказано през годините.

те стандартни превозни средства.
Машини за горското стопанство: 

Горски влекач EcoTrac 120V, пригоден 
за работа в изключителни тежки ус-

Машини за комуналното стопан-
ство: Усвоена е една практична про-
тивопожарна кола „EcoTrac 120”, поз-
воляваща да се достигне до пожарното 

ловия; Горски влекач „EcoTrac 140V” 
- мощен, със  задвижване на всички 
колела, хидроусилвател на кормило-
то, блокаж на диференциала, мане-
врен,  дистанционно контролиране на 
лебедката, мултимедийно устройство 

тор, предлага се с двигател 40 к.с., как-
то и с качествени продукти от  Sauer 
Danfoss, Linde, SKF,  двигатели на  
Lombardini-Италия или немски двигатели 
Deutz.  Маневрен е, с чупеща рама, ико-
номичен, подходящ за лозови, овощни и 
други масиви. EcoTrac е  мощен компак-
тен трактор, който може да се използва 
в  повечето стандартни селскостопански 
дейности за работа при всякакви усло-
вия. Hittner предлага няколко модифика-
ции на трактор EcoTrac; HUNTERFROST 

огнище, където не е възможно да се 
доближат други противопожарни коли; 
Влекач-снегорин „EcoTrac 120”, из-
ползва се изключително успешно там, 
където теренът  е недостъпен за други-

с камера за наблюдение на областта 
зад трактора. В стремежа си да удо-
волетворят нарастналите нужди от 
по-мощни горски трактори ХИТТНЕР 
създава ново поколение горски вле-
качи „EcoTrac 140V”; Горски влекач 
„EcoTrac 55V”  - по своя размер и ма-
невреност е уникален в света на този 
клас горски трактори.
Машини за селското стопанство: 

Уни версален трактор, модел EcoTrac40, 
селскостопански мултипликационен трак-

H-210 - най-новият продукт на Hittner, 
уникален продукт на европейският пазар. 
Системата на работа на HUNTERFROSTA 
H-210 е дисперсия на горещ въздух върху 
масива за защита от слана и измръз-
ване. Газовата турбина издухва горещия 
въздух до 70 м от всяка страна на ма-
шината. Основните предимства при из-
ползването на HUNTERFROSTA H-210  
е добрата производителност - покрива 
площ от 4-8 хектара, лесната поддръжка, 
ниска цена. Hittner предлага също ко-
сачки, фрези, мулчери, ремаркета.

По материали на ТЕХНО ГРУП-М
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ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕCHАGRО В БЪРНО, ЧЕХИЯ

машини тип Фрегата. По-
ливният процес може да 
работи без обслужващ пер-
сонал по зададени програ-
ми. Чрез софтуер се осигу-
рява дистанционен контрол, 
в зависимост от желанието 
на клиента за гъвкавост на 
системата.
Най-добрият вариант за 

поливане на етерично-мас-
лени и технически култури е 
използването на системи за 
подземно капково напоява-
не. При него водата и храни-
телните вещества се подават 
директно в коренообитаемия 
слой на растенията. 
Подземното капково 

напояване има специфич-
ни предимства пред оста-
налите методи за напоя-
ване: изпаряването на вода 
от повърхността на почвата 
и отмиването на торове-

те се свежда до минимум; 
липсата на влага на повърх-
ността  води до  по-малко  
болести по растенията и  
сериозно намалява  разви-
тието на плевели в масиви-
те; подземният монтаж на 
капковите маркучи ги защи-
тава от повреди от животни 
търсещи вода. Едно от ос-
новните предимства е въз-
можността за подаване на 
въздух за аериране на поч-
вата чрез поливната сис-
тема. Аквамат 2000 пред-
лага олекотен вариант 
на система за подземно 
капково напояване на ете-
рично-маслени култури, 
при който първоначалната 
инвестиция е значително 
по-ниска от стандартните 
системи за подземно кап-
ково напояване.

По материали 
на Аквамат 2000

РЕШЕНИЯ ЗА ПОЛИВАНЕ
Продължава от стр. 4

в  изложбения бизнес  в  страните на 
Средна  и Източна Европа. Основният 
предмет на дейността му  е организи-
рането  на изложения в  собствения  
изложбен център в град Бърно. Заед-
но с ТЕCHАGRО се провежда Меж-
дународно ветеринарно изложение 
Аnimal VETEX,   Международно лесо-
техническо и ловностопанско изло-
жение SILVA REGINA и „най-младото” 
Изложение за възобновяеми източ-
ници на  енергия в земеделието и гор-
ското стопанство BIOMASS. 
В настоящия момент за предстоящ-

ия комлекс аграрни изложения, Излож-
беният център, включително откритите 
площи, е изцяло запълнен. Тенден-
цията на повишаване на интереса и 
участието в изложението продължава 
от самото му основаване. Докато през 
1994 година общата заета площ беше 
22 668 м2, през 2014 година достигна 
83 707 м2. Тази година се регистрира 
най-високото задгранично участие. 
Като ново за  2016 г. в голям мащаб 

ще се презентират фирмите, предлага-
щи технологии за електронно управле-
ние на GPS системите, автоматизация 

Българино, на 3-ти март 
сведи глава в минута мъл-
чание! Поклони се на герои-
те на Шипка от защитата на 
Стара Загора, Плевен, Со-
фия… На онези безстрашни 
опълченци и хилядите руски 
солдати  и доброволци от 
други държави, загинали за 
България! Нека отново треп-
не сърцето ти от болка, но 
и от признание към самоот-
вержено отдадения живот 
за свободата на един народ, 
на една земя! Поетът Георги 
Джагаров я нарече „земя 
като една човешка длан”. 
Да! Малка е, но е твоя.
И още:  в този ден пак се 

запитай с коя нация, на кой 
език можеш да разговаряш 
без речник – от душа! Запи-
тай се с кого смеси кръвта 
си на величествения връх, ко-
гато се сражава за правото 
си да не си роб, а свободен 

човек, за 
с в о б о -
дата, из-
страдана 
500 лета!
Спом-

ни си и 
това с 
чия под-
к р е п а 
след го-
дини разора синорите между 
маломерните нивички и стана 
модерен, механизиран стопа-
нин на земята си… И още: 
припомни си отново кой на-
род спаси  човечеството от 
фашистката чума и му осигу-
ри 70 години мир! И си отго-
вори честно и назови името 
на Русия! Изречи на глас и 
високо заветните думи на 
Вазов: „Не се гаси туй, що 
не гасне”, а това е обичта и 
истината.

Петя Костадинова

МИНУТА МЪЛЧАНИЕ

и други интелигентни решения на т.н. 
прецизно земеделие.  Много от авто-
матизираните производства ще се уп-
равляват от GSM. 
Във всяко издание на  изложение-

то ТЕCHАGRО се представят всички 
чешки фирми, които след 1990 годи-
на се утвърдиха като успешни. Те вече 
от опит знаят, че участието им в Бърно 
не означава презентация само пред 
чешката публика, но и пред потенци-
алните потребители от Чехия, както и 
от Средна и Източна Европа. Те пред-
лагат всички видове услуги, техника и 
технологии за растениевъдството  и за 
животовъдството. Все пак има едно из-
ключение, което чешките производите-
ли не представят, а именно големи и 
мощни трактори и комбайни с мощност 
над 160 конски сили.
Г-н Петков, независим посетител от 

България споделя: „В голям мащаб ви-
дяхме чисто чешката техника, която е 
с  високо качество и е сравнима със 
световните изделия. След посещение-
то си на ТЕCHАGRО, смятам да взема 
участие в следващите му издания, тъй 
като изложението е огромно и интерес-
но. В България ще препоръчвам посе-
щението на ТЕCHАGRО. За в бъдеще 

смятам, че ще се сключват конкретни 
контракти за доставки на чешка техни-
ка в България”.   
Като представител на „Панаири 

Бърно” АД за България, посещавам 
изложението Агра в Пловдив и други 
изложения за земеделската техника. 
Знам, че има български фирми, чие-
то производство е на високо ниво и 
имат какво да предлагат и на задганич-
ните  клиенти. Желанието на нашите 
организатори е български представите-
ли да вземат участие в изложението 
ТЕCHАGRО, и сами да се убедят, че и 
Бърно е добро място за посещение, а 
в бъдеще и за участие.  
Повече информация и възмож-

ности за регистрация on-line ще на-
мерите на: www.techagro.cz. 

Наталие Раева, представител 
на „Панаири Бърно” за България
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Метарем

Агрегатът е предназначен за производ-
ство на комбинирани фуражни смески.
Състои се от фуражомелка, транспорти-

ращ хоризонтален шнек с бункер за приба-
вяне на примеси, резервоар за течни до-
бавки, циклон, бункер - смесител и пулт за 
управление. 
 Производителност - до 1600 kg/h
 Инсталирана мощност  - 13,95 KW
 Маса - 780 kg

5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77, Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11; Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел

Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ПС
  ПС 12  ПС 8

 Работна широчина, m 8,400 5,600 

 Брой редове 12 8 

 Широчина на междуредието, сm 70 70 

 Работна скорост, km/h до 8 до 8

 Производителност, dka/h до 67 до 45

 Габаритни размери, mm 
 - широчина  8640 5840
 - дължина 2775 2775
 - височина 1100 1100

 Маса, kg 2300 1650

ПРОИЗВЕЖДА КОЛЕСАР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПС

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ЗА РАПИЦА 

 Работна широчина - от 4500 до 7500 mm

 Работна скорост - до 6 km/h

 Производителност - от 27 до 45 dka/h

 Маса - от 500 до 660 kg

 Габаритни размери:
 - широчина - от 5100 до 8100 mm
 - дължина  - 1440 mm
 - височина - 1390 mm

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАНЕ НА 
ЦАРЕВИЦА С РАЗДРОБИТЕЛ ПЦР - 6У

 Производителност - до 32 dka/h

 Едновременно прибиране - 6 реда

 Широчина на междуредието - 70 cm

 Работна широчина - 4200 mm

 Маса - 2290 kg 

 Агрегатиране - всички видове комбайни

 По желание на клиента Дружеството 
 произвежда и 4-редово приспособление

ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА 
МЕТАЛИ С МАШИНА TRUMPF 3030

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ
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Реклама

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

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

ÒÅÕÍÎÑÈÌ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0887/797 683; 0895/616 979

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен 
селскостопански 
инвентар 
и резервни части

Култиватор за слята обработка

ЧУДЕСАТА НА ЗВЕЗДНОТО 
НЕБЕ

 NGC7380 е от-
ворен звезден куп, 
съдържащ йонизи-
ран водород, извес-
тен още като мъгля-
вината "Магьосник". 
Открит е от Каролин 
Хершел в 1787. Уи-
лям Хершел включва 
този обект, открит 
от сестра му, в своя 
каталог и в който е 
означен с "H VIII.77". Обектът 
е известен също като номер 
142 в каталога Sharpless 1959 
(Sh2-142). Тази сравнително 
голяма мъглявина се намира в 
съзвездието Цефей. 

 Изключително трудно 
е да се наблюдава визуално, 
обикновено изисква много 
тъмно небе и O-III филтър.

 Снимката на NGC7380 е 
направена с 200 мм Нютонов 
огледален телескоп, модифи-
циран Canon T3 фотоапарат 
охладен до -20C от околната 
температура, Водород алфа 
филтър. Извършени са 40 екс-
позиции от 6 мин. всяка на 
ISO1600.

Инж. Боян Пашев

За контакти:
Сливен - Карлово

0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141

Т Е Х Н О  Г Р У П  -  М
директен  вносител  на :

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

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!



11
бр. 5-2016

Реклама

 дискови брани
 култиватори
 окопни култиватори
 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

 раздробители 
на стебла

 валяци
 плугове
 разрохквачи

3 - 7 април 2016 г.
Бърно – Република Чехия

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА

�   Стратегически подходящо географско място в центъра на Европа
�   Най-новите тенденции и технологии в областта на селското 
      стопанство, лесничейството и ловното стопанство, биомаса, 
      технологии за отглеждане на животни, ветеринарни средства
�   Презентация на водещите световни фирми

Контакт за България: 
raevova@gmail.com / +420 604 21 11 75 

www.techagro.cz

ПОКАНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
И ПОСЕТИТЕЛИ 
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