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МАШИНА ЗА ПРИБИРАНЕ НА ЗРЯЛ ФАСУЛ НА ОТКОСИ

Фирмата е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България. От 
самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компю-
търни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и ин-
формационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски 
фирми и извършва комплексно обслужване.

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово обо-
рудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютър-
на и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на ком-
пютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.

www: nolis-bg.com

РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич 
www.ritam-engineering.com, 
e-mail:ritamingeneering@abv.bg 

 Фасулът е култура, не особено 
взискателна по отношение на поч-
вените условия и може успешно се 
отглежда в различни райони на стра-
ната. Според данни от Добруджанския 
земеделски институт от гр. Генерал То-
шево, зрелият фасул е една от доход-
ните култури.  При неполивни условия 
от нея могат да се получат средни до-
биви от 130 до 150 kg/dka. За района 
на Добруджа, който е с най-подходящи 
условия за тази култура, средният до-
бив може да се движи между 170 и 180 
кг/дка. В някои години, при подходящи 
метеорологични условия, може да се 
получат и около и над 200 kg/dka. В 
същото време площите за отглеждане-
то му намаляват и от около 100 хиляди 
декара през 2001 г. са едва около 15 
хиляди декара през 2014 г. 
Основните причини за сериозното 

намаление на площите са проблемите 
с прибирането, късните пролетни слани, 
продължителните засушавания, непра-
вилно прилагани технологии за отглеж-
дане и прибиране. 

Процесът на прибиране може да 
бъде ръчно-механизан и/или изцяло 
механизиран. В условията на постоян-
но намаляване на работната ръка оп-
тимизиране на прибирането е актуален 
проблем. В условията на нашата страна 
се прилага двуфазното прибиране. При 
първата фаза растенията се изваждат 
от почвата и се оставят на откоси за 
доузряване и последващо овършаване 
със зърнокомбайни. 
В момента има празнота в предла-

ганите конструкции на земеделска тех-
ника, които да удовлетворяват изисква-
нията за бързо и с най-малки загуби 
прибиране на зрял боб. 
Целта на настоящата разработка е 

да се представи начин за прибиране на 
зрял фасул на откоси. Поради особено-
стите на растенията и позициониране 
на бобовете в непосредствена близост 
до почвата, а около 50% от тях и лежат 
на почвата, е необходимо срязващите 
органи да работят под повърхността на 

Фиг.1. Общ вид на Машина за прибиране 
на зрял фасул на откоси

Продължава на стр. 7

Фиг.2. Възможност за копиране релефа 
на полето
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Продължава на стр. 6

ПО-ЕФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ПРЪСКАНЕ 
С ДЮЗИ НА LECHLER

Прилагането на расти-
телна защита в земедел-
ските стопанства вече ще 
е по-ефективно, по-иконо-
мично и по-безопасно за 
земеделските стопани с 
иновативните дюзи за пръс-
качки IDTA на немския про-
изводител Lechler. Дюзите 
бяха отличени със сребъ-
рен медал за иновации на 
световното изложение за 
селскостопанска техника 
Агритехника 2015, което се 
проведе в Хановер. Предста-
вените дюзи IDTA са ново по-

коление иновативни въздуш-
ни инжекторни, асиметрични 
двойно-пръскащи дюзи, кои-
то показват отлични резулта-
ти при работа във ветровито 
време, и водят до увеличава-
не действието на препарата. 
С високата си работна 

скорост в полето дюзите 
IDTA са подходящо решение 
за големите земеделски сто-
панства и очакванията са, 
те да бъдат приети отлично 
от по-големите зърнопроиз-
водители в България. Благо-
дарение на широкия обхват 
в работното налягане поз-
воляват работа с различни 
норми на пръскане, без да 
се променя номера на дюза-
та, което спестява време и 
разходи за закупуването  
на различни размери дюзи. 
Обемът на разпръскване на 

препарата в дюзата е раз-
пределен 60% в предната 
част и 40% в задната, кое-

Новите икономически 
условия за организиране 
и развитие на селското 
стопанство в страната на 
базата на новите форми 
на собственост и използ-
ване на земята и техни-

ката, категорично изискват и нова 
концепция за развитието на Селско-
стопанска академия, oсобено сега, 
когато селскостопанската наука дос-
тига нови върхове в световен мащаб. 

Целта е повече, по-евтина и по-ка-
чествена продукция за по-пълно за-
доволяване нуждите на хората. Тази 
нова концепция се налага директно и 
от практиката в селското стопанство 
на страните от ЕС, чийто член е и 
България.
Ето защо на 1 декември 2015 го-

дина на кръгла маса с участието на 
научни работници, специалисти и ръ-
ководители от Министерството на зе-

КОЕ НАЛАГА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ?

Продължава на стр. 8
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Прецизното тороразпръскване става 
още по-лесно и достъпно за българските 
фермери, работещи с торачките SULKY. 
Онлайн помощникът FERTITEST за 

настройките на тороразпръскващите ма-
шини SULKY вече е достъпен напълно 
безплатно на български език, за да уле-
сни множеството клиенти в страната. 24 
часа/7 дни в седмицата чрез сайта на 
SULKY потребителите могат да получат 
настройки за своята SULKY торачка само 
в 4 лесни стъпки. Онлайн приложението 
FERTITEST е налично на 15 езика, като 
сред тях е и български (чрез избор на 
българския трибагреник в горната част 
на менюто). Базата данни включва над 
500 вида торови продукти и семена, като 
непрекъснато се обновява и допълва. 
Стъпка 1 предлага избор на продукти 

в три групи: гранулирани торове, пелети 
и семена. 
Стъпка 2 дава възможност за избор 

на тор или по вид, или по производител 
на тора. Ако търсите вид тор, неописан 
в базата данни, може да получите на-
стройки за него в подменю „Търсене на 
подобни“, където задавате плътността, 
избирате външния му вид и грануломет-
ричния му състав (определя се с помо-
щта на SULKY гранулометъра).
Стъпка 3 насочва потребителя към 

избор на конкретния модел машина и 

SULKY FERTITEST 
ВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКИ

ДЕБЮТ НА ВИСОКОПРОХОДИМИТЕ 
МАШИНИ РЕФОРМ НА БАТА АГРО

БЪДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е ТУК

Официалният вно-
сител на високопро-
ходимите австрийски 
машини REFORM за 
България - ИНОВЕКС 
ГРУП, ще представи 
за първи път на про-
летното издание двата 
най-продавани модела 
на кампанията METRAC 
H7RX и МOUNTY 110V.
Австрийската ком-

пания REFORM е безспорен 
световен лидер в производ-
ството на специализирана 
техника, подходяща за из-
ключително стръмни и тежки 
райони.
Повече от 100 години 

REFORM доказва надежд-
ността на своите продукти.

В периoда на Бата Агро 
Пролет - 2016 от 08 до 12 
март, на щанда на ИНО-
ВЕКС W1, посетителите ще 
могат да разгледат отблизо 
модела METRAС H7RX – 
най–успешният продукт по 
продажби на компанията. 

На Бата Агро, в пе-
риода от 8-ми до 12 март, 
Интерагри България, 
oфициалният вносител на 
NEW HOLLAND, за пръв 
път представя изцяло но-
вата серия трактори Т7. 
Другата голяма изненада, 
са първите за българския 
пазар комбайни CR 10.90. 
Серията CR включ-

ва едни от най-модерните 
и високопроизводителни 
комбайни в света. Освен на 
ненадмината вече 40 години 
двуроторна технология, без-
спорната им ефективност, се 
дължи и на водещите в класа 
иновативни системи, с които 
разполагат, като Opti-Clean™, 
SmartTrax™, IntelliCruise™, 
IntelliSteer® и Opti-Spread™ , 
Dynamic Feed Roll™ и др. На 

върха на серията е CR10.90 
– най-мощният и високопро-
изводителен комбайн в света, 
постигнал световен рекорд 
в реални условия (15 август, 
2014 г.). Комбайнът се ха-
рактеризира с ненадмината 
производителност, високо ка-
чество на жътвата, намалени 
оперативни разходи и ком-
форт за оператора.
Тракторите NEW HOLLAND 

от обновената серия Т7 са с 
Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 7
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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
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Продължава от стр. 3

ДЕБЮТ НА ВИСОКОПРОХОДИМИТЕ 
МАШИНИ РЕФОРМ НА БАТА АГРО

Продължава от стр. 4

то дава оптимално напречно 
разпределение, дори и раз-
стоянието до културата да се 
променя заради склонове, 
неравности или движение на 
щангите. Размерът на капки-
те в предната част на дюза-
та е малко по-малък, откол-
кото в задната част, а броят 
на капките в струята се уве-
личава при необходимост, 
което гарантира оптимално  
покритие на културите. Това 
ги прави изключително под-
ходящи както за пръскане 
на култури с голяма листна 
маса като рапица, слънчо-
глед и царевица, така и при 
пръскане на зърнено-житни 
култури при изкласяване
Безопасността на опе-

ратора при работа с нови-
те дюзи IDTA също е сред 
основните приоритети на 
Lechler. Новият дизайн на 
дюзата и капачката позво-
ляват ръчното монтиране и 
демонтиране, без използва-
нето на инструменти и ко-
гато операторът носи пред-
пазните си ръкавици, той 
е напълно защитен, докато 
чисти дюзите.
Дюзите са налични в раз-

мери от 02 до 08 и се пред-
лагат на българския пазар 
от официалния вносител на 
марката Универсал НВГ ООД 
– гр. Долна Оряховица.

Lechler предоставя  на 
българския фермер бо-
гат асортимент на дюзи за 
пръскачки, с което улеснява 
изборът на най-подходящия 
вариант дюза за дадено 
приложение. Използването 
на различни модели дюзи 
при различно приложение, 
спомагат за увеличаване 
на производителността на 
пръскачката. Например, дю-
зата на Lechler IDKT се при-
лага при култури с по-голяма 
листна маса. Двойно-пръс-
кащият факел с въздушна 
aспирация на тази дюза 
позволява по-добро обли-
ване на растението от две-
те страни. Градусът между 
двата факела е 600, което 
позволява едновременното 
пръскане напред и назад. 
С компактния си дизайн от 
22 мм дължина и средния 
размер на капачката, IDKT 
e много често използвана 
при пръскане с фунгициди 
срещу фузариум при изкла-
сяване на пшеница, тъй като 
хоризонталното приложение 
на двойния факел значител-
но увеличава контактното 
действие на препарата. 
Дюзата от ново поко-

ление ID3, с по-здрав връх 
с подсилените странични 
стени, позволява по-висо-
ки норми на пръскане при 
по-висока скорост, а дългият 

инжектор дава стабилност 
на факела, дори при вятър 
6 м/с. Дюзата има много 
добра адаптация към про-
мяната в скоростта на пръс-
качката, или при промяна в 
нормата на пръскане, като е 
особено предпочитана при 
самоходни пръскачки или 
при пръскане с висока ра-
ботна скорост. 
Дюзите ID3 се използ-

ват както при препарати 
за растителна защита и ре-
гулатори на растежа, така 
и при приложение с течен 
тор (UAN). Използването на 
новите течни азотни торове 
с по-стабилизирани компо-
ненти, значително намаля-
ват вложените средства, 
опазват околната среда и 
в същото време обогатяват 
почвата. Течните азотни 
торове могат да се прила-
гат почти на всички видо-
ве култури, при условиe, че 
се прилагат в правилното 
време и с правилната дюза 
или технология. За ефектив-
но пръскане с течен тор е 
необходимо да се обърне 
внимание както на стадия 
на растеж и моментното 
състояние на културата, та-
ка и на външната темпера-
тура, влажността на почва-
та и др. 
Универсал-НВГ, като офи-

циален търговски партньор 

на Lechler, предлага на бъл-
гарския пазар няколко мо-
дела дюзи за прилагане на 
течен тор UAN. При течно то-
рене, в ранния стадий на рас-
тението, се използва дюзата 
FD, с препоръчително работ-
но налягане от 1.5 до 4 бара. 
Склонността на разпиляване 
на факела е много ниска и е 
изключително подходяща за 
приложение на течен тор. 
Друга много често из-

ползвана дюза за прило-
жение с течен тор е FL. Тя 
е много подходяща за при-
ложение в по-късен етап от 
развитието на растението, 
тъй като  дюзата е съста-
вена от пет отвора, които 
позволяват на течността 
да излиза под формата на 
струя, а не на капка. Така 
течният тор не се задържа в 
листата, предпазвайки ги от 
изгаряне, и влиза директно 
в почвата с равномерно раз-
пределение и с широк ъгъл 
на пръскане от 160 градуса. 
Допълнителна информа-

ция за пълната продуктова 
гама дюзи и аксесоари за 
пръскачки, на немския про-
зиводител Lechler, може 
да получите от официал-
ния вносител за България  
„Универсал – НВГ“ - гр. До-
лна Оряховица.

По материали 
на Универсал-НВГ

ПО-ЕФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ПРЪСКАНЕ 
С ДЮЗИ НА LECHLER

SULKY FERTITEST 
ВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКИ

съответната й конфигурация (вид лопатки, ра-
ботна ширина, работна скорост, норма).
Стъпка 4 директно предоставя като резул-

тат конкретно настройките за вашата машина, 
като могат да бъдат разпечатани и/или запа-
зени и записани на SD карта.
Представете си как Вашата SULKY X40 или 

Х50 се настройва сама!
Запазете настройките от FERTITEST он-

лайн приложението.
Запишете тези настройки на SD карта
Пъхнете картата във Вашата VISION тер-

минал и машината Ви е настроена и готова 
за работа! 
Лесно, нали!
За повече информация и техническа по-

мощ, можете да се свържете с изключителния 
представител на SULKY за България – Оптиком 
ООД на национален телефон 0700 20 205, както и 
на контактите на дилърската им мрежа в страна-
та, посочени на страницата www.opticom-bg.com

По материали на Оптиком

Моделът разполага с пре-
ден и заден ВОМ и навес, 
което го прави идеален за 
косачки, сенообръщачи и 
сеносъбирачи SIP, и разби-
ра се мулчери Berti, отново 
продавани ексклузивно от 
ИНОВЕКС Груп в България. 
Metrac е модел с много ни-
сък център на тежестта, с 
по-голяма ширина, изклю-
чително ниско тегло и, раз-
бира се, 4х4 задвижване, като 
същевременно има широка и ком-
фортна затворена кабина. Това го 
превръща в често единствената 
машина, способна да работа при 
почти всякакви пресечени терени.
Моделът Mounty е вид високоп-

ланински трактор. При него опера-
торът стои по-високо, в сравнение 
с Metrac, мощността съответно е 

по-висока 110 к. с. и отново разпо-
лага с преден и заден ВОМ и на-
вес. Уникалното е, че за разлика 
от стандартните трактори, задният 
мост завива като при телескопичен 
товарач, с три избираеми вида за-
виване. Това го прави много подхо-
дящ при трудни терени с гъста рас-
тителност.

По материали на Иновекс

Продължава от стр. 4
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ЗТ

БЪДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е ТУК

МАШИНА ЗА ПРИБИРАНЕ НА ЗРЯЛ ФАСУЛ НА ОТКОСИ

почвата на дълбочина от 35 до 50 mm. 
Известни са разработки с приложе-

ние на монолитен подрязващ работен 
орган. В такива случаи съпротивлението 
при подрязване е значително. 
Съобразявайки се с напредъка в ма-

шините за сеитба, е уместно за засява-
не на зрял фасул да се използва редо-
сеялка, работеща със сдвоени редове 
и полагаща семената шахматно в меж-
дуредие с ширина 0.22 m. По този начин 
се увеличава броят на засетите семена, 
оптимизира се разстоянието между тях 
и се намалява конкуренцията за светли-
на, вода и хранителни вещества. 
Отправна точка при конструирането 

е ширината на междуредията при се-
итбата. Предлаганата машина може да 
прибира посеви, засети на междуредо-
ви разстояния 0.22,  0.35 и 0.70 m. В 
зависимост от приложената схема на 
сеитба - може да подрязва едновремен-
но от 4 до 10 реда. Работната ширина 
на машината е 2.8 m, фиг.1.
Подрязващите работни органи ра-

ботят секторно и подрязват растенията 
само в реда. Бързата смяна на подряз-
ващите ножове позволява да се работи 
продължително време на полето без да 
се спира за подмяна на износените. 
С цел намаляване на загубите от 

оронване на зърното от боба, е добре 
при прибиране на зрял фасул да се из-
ползват колкото е възможно по-малко 
активни работни органи. В случая е из-
ползван активен работен орган само за 
придвижване на разстояние от 400 mm, 
при което не се наблюдава начупване 
на бобовете, фиг.2. 
След подбирача, растенията попадат 

на лентов транспортьор, който ги пре-
мества плавно в откоса.
Машината е прикачна, с предно на-

весване на трактор с мощност до 110 
kW, таблица 1.

Разработването и внедряване в прак-
тиката на подобна конструкция ще съз-
даде възможност за отглеждане на тази 
култура в различни по структура и раз-
мери земеделски ферми, ускоряване на 
процеса на възприемане и одобрение на 
предлаганите иновационни  решения.
За поръчка на машина може да се 

свържете с фирма Ритъм инженеринг 
ЕООД, гр. Добрич.

Петър Петров, Управител 
на фирма „Ритъм инженеринг“ - 

производител на земеделска техника;
 Красимир Братоев , Георги Митев,

Русенски университет 
„Ангел Кънчев“. 

Техническа характеристика на 
Машина за прибиране на зрял фасул на откоси

Описание Стойности Размерност

1 Едновременно 
подрязване и поставяне 
в откос от 4 до 10 реда

8 реда при междуредово разстояние (м.р.) 
0,35 m
10 реда при междуредово разстояние (м.р.) 
0,25 m

m

2 Работна ширина 2,5-2.8 м m

3 Маса на машината 600 kg

4 Конструкция Стомана

5
Възможност за 
запазване на шушулките 
на боба от повреди

Транспортиране на подрязаната маса към 
средата с наклонени транспортьори

6 Активни задвижвания Извършват се с хидромотори

7
Окачване Триточково с възможност за повдигане и 

фиксиране в транспортно положение 

8
Осигуряване на 
нормална работа

Плаващо положение на предната навесна 
система. Регулируеми опорни колела за 
работа в плаващо положение на навесната 
система

9 Дълбочина на работа на 
подрязващите ножове 

– до 50 mm

10
Възможност за 
прибиране на полегнали 
растения

Повдигачи за повдигане на полегнали расте-
ния, разположени за повдигане на растенията 
през 200 mm

11 Ограничаване на 
прибраната ивица

предпазители - делители

12 Надеждност при работа Двойно заточени подрязващи ножове

13
Възможност за 
резервиране на 
натоварените елемент

Възможност за обръщане на подрязващите 
ножове в полеви условия

14 Опция Активен десен делител с ножове.

Продължава от стр. 2

разширени възможности. Моделите от но-
вата серия Т7 са в мощностния диапазон 
от 140 к. с. до 300 к. с., във варианти с 
полу-автоматична или напълно автома-
тична безстепенна CVT трансмисия, като 
моделите Т7.225, Т7.270, Т7.290 и Т7.315 се 
предлагат единствено с ненадминатата 
AutoCommand™ CVT трансмисия. Тя е раз-
работена и конструирана от New Holland, 
и е доказала своите предимства на прак-
тика в произведените до сега над 25 000 
броя. AutoCommand™ е най-плавната и 
най-ефективна CVT трансмисия, използ-
вана в земеделската техника днес. Тя ви 
предоставя възможността да използвате 
максимума от наличния въртящ момент. 
Двигателите на новите трактори Т7 

използват технологията НI-eSCR и са 
съвместими с Tier 4B. Това означава, 
че българските фермери, на които 

предстои да посрещнат някои от но-
вите модели Т7 в своите стопанства, 
могат да разчитат на основни предим-
ства: Отлично представяне на машина-
та, благодарение на повишената номи-
нална мощност и мигновената реакция, 
присъща за тракторите NEW HOLLAND; 
По-ниски оперативни разходи, плюс, 
на който можете да разчитате, благо-
дарение на намалената консумация на 
гориво и АdBlue; По-висок мощностен 
потенциал, благодарение на опросте-
ния двигател и по-висока ефективност 
на операциите, в следствие на нама-
ления обем на охлаждащата система; 
FPT Industrial разработва SCR техноло-
гията от 1995 г. и за последните осем 
години са произвели над 450 000 SCR 
двигатели, предназначени за земедел-
ската, строителна и транспортна индус-
трия. Еволюцията на съществуващата 

ECOBlue SCR система ви дава възмож-
ност да се възползвате от най-висока-
та степен на очистване при двигатели-
те в земеделската техника. 
Задната навесна система и хидра-

влика на моделите са подсилени и до-
развити, за да пасват още по-добре на 
задължителната работа с тежък прика-
чен инвентар, за дълги периоди от вре-
ме. Новост е предлаганата за първи път 
в земеделската техника възможност за 
двускоростен преден ВОМ. Той се пред-
лага като опция и е напълно интегриран, 
фабрично монтиран, заедно с предна-
та навесна система. Те разполагат със 
специална система за управление, коя-
то предпазва ВОМ-а от повреди и кон-
тролери за скоростта на спускането и 
прикачването, специално за случаите, в 
които бързината е най-важна.

По материали на Интерагри

Продължава от стр. 4
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Земеделска наука

КОЕ НАЛАГА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ССА?

меделието и храните и пред-
ставители на бизнеса бе 
приета проекто-концепция за 
развитие на Селскостопан-
ска академия. Основ ните 
цели: ССА да остане инте-
лектуален център на българ-
ското земеделие, достъпен и 
полезен за бизнеса; да бъде 
привлекателна организация 
за научно-приложни изслед-
вания и действащ генера-
тор на иновативни политики 
в агросектора, които да се 
предоставят на МЗХ за по-
литически действия.
Безспорно e, че в насто-

ящия момент ССА е един-
ствената специализирана 
научна структура у нас за 
изследователска, консул-
тантска и научно-прилож-
на дейност в областта на 
земеделието. Има изгра-
дена регионална мрежа от 
институти и опитни станции, 
потенциално силни участни-
ци в местната икономика и 
за развитието на регионите; 
Дългогодишно тясно сътруд-
ничество с Министерството 
на земеделието за форми-
рането и изпълнението на 
аграрната политика на дър-
жавата; Дългогодишен опит 
и традиции в организацията 
и управлението на аграрна-
та наука. България е петата 
страна в света, която поста-
вя началото на аграрните 
изследвания с организира-
нето на комплексните опит-
ни станции; Има изграден и 
доказан потенциал и върхо-
ви постижения в областта 
на селекцията и технологи-
ите. Създадени, патентова-

ни и внедрени голям брой 
сортове и хибриди не само 
в страната, но и в много 
държави; Разполага с акаде-
мичен състав, квалифициран 
в основни професионални 
направления, гаранция за 
комплексни научни изслед-
вания в земеделието и из-
ползването на националните 
ресурси; Изградена добра 
репутация в национален и 
международен план, свиде-
телство, за която са между-
народното сътрудничество и 
участието на учени от ССА 
в ръководството на различ-
ни международни организа-
ции, експертни групи и ред-
колегията на международни 
научни издания; Изградени 
сравнително добри връзки с 
браншови организации, фер-
мерски представителства, 
индивидуални производите-
ли и други публични служби.
Факт е обаче това, че 

намалява броят на учените 
в ССА - тези на възраст до 
35 години са едва 13% при 
23% на възраст над 60 го-
дини. Иначе ССА интегрира 
всички функционални звена 
на иновационния процес в 
земеделието: от идеята до 
научния продукт, основа за 
конкурентно земеделие в 
България. Налице са: Спе-
циализирани лаборатории, с 
потенциал за развитие, някои 
от които осъвременени; Ма-
териални и експериментални 
бази; Проекти с висока из-
следователска и научна стой-
ност, осигуряващи интегритет 
в световната научна общност. 
В новата концепция за 

развитие на ССА са залег-

Продължава от стр. 3 нали редица задължителни 
промени като: Създаване на 
ефективна координация меж-
ду отделните звена в систе-
мата, ефективно използване 
на наличната научна и ма-
териална инфраструктура, 
премахване дублирането на 
тематика без контрол върху 
практическия ефект; Нужен е 
междуведомен координиращ 
съвет за аграрните научни 
изследвания на национал-
но ниво; Задължително е да 
се повиши активността на 
научните работници и спе-
циалисти при вземането на 
решения; Предвижда се по-
стъпването на високо подгот-
вени млади кадри, свързано 
с мотивиращо заплащане в 
сравнение с това във ВУЗ. 
Отчита се, че все още липсва 
ефективно търсене на инова-
ции в голяма част от ферми-
те, особено в неразвитите 
райони на страната.
Като приоритетен сектор 

за националната ни иконо-
мика, в земеделието и за-
напред ще се насочват зна-
чителни публични фондове 
и частни инвестиции, като 
иновациите ще бъдат при-
оритет. Новата концепция 
за развитие на ССА дава 
възможности за: Eфективно 
използване на национални и 
европейски инструменти за 
подкрепа на научната дей-
ност; Проектно финансира-
не по оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”; Обно-
вяване на научната инфра-
структура по инструмента 
„Национална пътна карта за 
научна инфраструктура”. 
В новата схема за раз-

витие на ССА особено вни-
мание се отделя на прецизи-
ране дейностите в основните 
звена, осигуряващи приложе-
нието на цялостната политика 
за висока конкурентна спо-
собност на земеделието, а 
именно в научните институти, 
комплексните опитни станции 
и професионалното обучение 
в докторантура. Предвиждат 
се нови критерии при отчи-
тане на показателите във 
финансовата политика, при 
научно-кадровия анализ и на-
учните публикации.
Въз основа на направе-

ните анализи се предлага: 
Да се направят структурни и 
организационни промени, да 
се създадат функционални 
звена (центрове за изслед-
ване и иновации) за консо-
лидиране на академичния 

потенциал в приоритетни 
научни направления, както 
и за диалог и бърз транс-
фер на научните знания в 
практиката; Законодателна 
промяна по отношение мо-
дела на управление на бю-
джета и за публично-частно 
партньорство; Въвеждане на 
икономически директор в 
ИБ на ССА; Организацион-
ни промени по отношение 
на научните съвети, коорди-
национен съвет на функцио-
налните центрове за наука и 
иновации, научни секретари  
с цел координиране науч-
ното развитие, формиране 
на научно-производствена 
политика и засилено парт-
ньорство с бизнеса; Разра-
ботване на дългосрочни и 
краткосрочни цели за науч-
ноизследователска работа и 
публично обсъждане с бран-
ша и обществото; Въвежда-
не на нови инструменти като 
консорциуми, клъстери и 
технологични платформи.
С новата концепция се 

постигат цели като: Увелича-
ване значително капацитета 
за работа по всички програ-
ми, свързани с европейско 
финансиране; Функционално 
разделяне на финансовото и 
научното управление на Ака-
демията и прехвърлянето му 
на тесни професионалисти; 
Намаляване на администра-
тивните разходи, чрез опти-
мизация на структурните зве-
на към МЗХ; Формиране на 
Фонд за научно подпомагане 
изследванията на млади уче-
ни; Запазване на традициите, 
имуществото, знаковите име-
на на институти, сортове, по-
роди; Принос към развитието 
на науката и образованието 
в България и други.
Новата концепция е об-

съдена с представители на 
бизнеса, зърнопроизводите-
лите и институтите. Изтъква 
се, че има агресивна реклама 
на чуждата селекция, не се 
внедряват български продук-
ции и бизнесът не получава 
нужната информация за род-
ното семепроизводство. 
Необходимо е рефор-

мите да се провеждат на 
всички нива и приходите от 
приложната дейност да се 
използват в науката. Дирек-
торите на институтите спо-
делят, че не са изоставили 
земята, плод на техния труд, 
с който се гордеят.

Доц. д-р инж. М. Бобева
Петя Костадинова

Доника Асенова

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ С 4 НАГРАДИ 
ЗА ИНОВАЦИИ НА „АГРА“ 2016

В конкурса за иновации на Агра 2016 участваха над 35 
иновационни продукта на 30 фирми и научни институти, 
в областта на земеделието в 8 раздела. Селскостопанска 
академия спечели 4 награди в 4 раздела.
В раздел „Технологии за растениевъдството“ е награ-

ден Институтът по почвознание, агротехнологии и защита 
на растенията „Никола Пушкаров“ - София за „Биометод 
за възстановяване на почви, ерозирали терени, свла-
чищни зони и депа за отпадъци”. 
В раздел „Машини, инсталации и технологии в живот-

новъдството“ е награден Институтът по животновъдни 
науки – Костинброд за „Уред за улавяне на пчели майки“. 
В  раздел „Сортови семена и посадъчен материал“ 

е награден Институтът по овощарство - Пловдив за нов 
СТЕНДЕСТО —(сливово-кайсиев сорт). Първият българ-
ски плъмкотен сорт.
В раздел „Научни дейности и разработки“ е награден 

Институтът по растителни и генетични ресурси “К. МАЛ-
КОВ”- гр. Садово за нов български сорт обикновена зим-
на пшеница ”Гизда”.
Честито!             /ЗТ/
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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

ЧУДЕСАТА 
НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ

Mare Frigoris. Долината е 
тясна и в двата края, а в 
средата се разширява до 
около 10 км. Тази долина е 
била открита през 1727 от 
Франческо Бианчини.

 Снимката е напра-
вена с  200 мм Шмидт-Ка-
сегрян телескоп, "Celestron 
NexImage Burst" планетарна 
камера. Кадрите от 1 мину-
та видео са комбинирани в 
едно изображение

инж. Боян Пашев.

 Кратерът Платон е 
един от старите кратери 
на Луната и е напълнен 
с лава. Той е разполо-
жен на североизточния 
бряг на Mare Imbrium и 
в западния край на пла-
нинската верига Montes 
Alpes.  Възрастта на кра-
тера Платон е около 3,840 
милиарда години и е само 
малко по-млад отколкото 
голямото Mare Imbrium на юг. 
Ръбът е с около  2-км високи 
назъбени върхове, които хвър-
лят отчетливи сенки на дъното 
на кратера, когато слънцето 
огрява с най-нисък ъгъл.

 Vallis Alpes (лат) "Ал-
пийската долина" е лунна 
долина, която пресича пла-
нините Montes Alpes (лат) 
"Алпите". Тя се простира 
166 км от басейна на Mare 
Imbrium, разположена из-
ток-североизток от края на 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Някои животни, като 

акулата или крокодилът, за-
висят много от зъбите си. 
Ако по време на лов загубят 
някой и друг зъб, не е фа-
тално: акулите имат хиля-
ди зъби, подредени в някол-
ко редици една зад друга, 

а крокодилите подновяват 
зъбите си пет пъти в жи-
вота.
При гризачите, както 

например при катеричките 
и бобрите, зъбите им рас-
тат цял живот. 

По материали на ЗТ
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“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

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООДАЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италияпроизведени в Италия

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

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

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

ни изделия и много други;
 котли - водогрейни и парни, 
в т.ч. за автоматизирано изга-
ряне на отпадъчна биомаса;
 слънчеви инсталации;
 влагомери за различни ма-
териали;
 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
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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 ТРИКОЛКАЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ 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

Производство на електрически транспортни 
и превозни средства:

 комунални  земеделие  транспорт.
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Реклама

Делта Агри, гр. Русе е екслу-
зивен представител за Бълга-
рия на полската марка Swimer. 
Предлаганите от нас продукти са 

резервоари (цистерни) за съхране-
ние на всякакъв вид горива, течни 
торове, Ad blue.
Резервоарите са двустенни, произ-

ведени от полиетилен чрез ротацион-
но пресоване, с гаранционен срок 

10 години. Капацитетът им е от 1 500 л  
до 10 000 л, стандартно са оборудвани 
с нивомер, дебитомер, разпределите-
лен маркуч с пистолет, брояч. 
Възможните допълнителни екс-

три към тях са: контролер - карта 
с чип за чекиране на служителите, 
ползващи бензиностанцията, елек-
тронен брояч с лед дисплей, само-
изключващ се пистолет и др.
Осмели се да искаш повече! 

Гаранция за качество и сигур-
ност със SWIMER.

гр. Русе, бул. Липник 106; 
Тел:0885 541 832 , 0888 968 091

e-mail:deltaagri.rs@gmail.com
web: www.delta-agri.com

ДЕЛТА АГРИ ООД


