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114 години традиции и опит

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

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов по-

садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО - Плевен

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
1606 София, ул. Владайска № 39А, партер, ап. 2, тел./факс: 02/953 3726

На 10 март 2016 г. в гр. Стара Загора делегатите на Общото 
събрание на Националната асоциация на зърнопроизводители-
те избраха нов председател - Светослав Русалов, досегашен 
председател на Съюза на зърнопроизводителите от област Пло-
вдив, и Управителен съвет на НАЗ.

На 24 март 2016 г. в гр. Павликени на първото заседание на 
Управителния съвет бяха избрани зам.-председатели, които ог-
лавиха Специализираните комисии към НАЗ. Това са: Мариела 
Йорданова (Законодателни инициативи); Костадин Костадинов 
(Земеделски въпроси); Димитър Мачуганов (Европейски и на-
ционални инвестиционни програми); Георги Милев (Поземлени 
отношения).
Изпълнителен директор на Асоциацията е Наталия Тодорова.
Контролният съвет се състои от Иван Караиванов, Ангел 

Вукодинов и Радостина Димитрова.
По материали на НАЗ

РЪКОВОДСТВО
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

- Г-н Русалов, представе-
те се пред нашите читатели.

- Обработвам 10 хил. дка 
собствена и наета земя в ра-
йона на пловдивското село 
Труд, където съм роден и 
където семейството ми раз-
вива земеделски бизнес от 
години. По образование съм 
магистър по Макроикономи-

ка, специалност "Банково и 
застрахователно дело". От 
2003 г. съм управител на фир-
ма "Русалов" ООД с основна 
дейност зърнопроизводство. 
От 2011 г. до 2016 г. съм 
председател на Съюз на зър-
нопроизводителите от Пло-
вдив, в последната година и 
зам.-председател на НАЗ, а 

от 10 март 2016 г. – предсе-
дател. Женен съм, с 2 деца.

- Като нов председател 
на НАЗ, как виждате бъде-
щото й развитие?

- Националната асоциа-
ция на зърнопроизводите-
лите е браншова структура, 
която защитава интересите 
на своите членове. Към мо-

мента зърнопроизводството 
не е приоритетен сектор в 
политиката на Министерство-
то на земеделието и храните, 
а приоритетни са овощар-
ство, зеленчукопроизводство 
и животновъдство. Но ние 
ще продължаваме да се бо-
рим за по-добри условия и 

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НАЗ
Интервю със Светослав Русалов, председател на НАЗ

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И 
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

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

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

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

Етеричномаслените растения са 
широко застъпени в растителния свят 
— около 30 % от ботаническите семей-
ства включват видове с етеричномас-
лено съдържание. Повечето от тези 
видове са диворастящи и само част от 

тях се отглеждат като полски или гра-
дински култури.
Причините, поради които започна 

по-масовото им отглеждане в нашето 
земеделие, са, че почвено-климатичните 
условия са благоприятни; отглеждането 

е доходоносно; събирането на диворас-
тящите видове е трудно и все повече 
намаляват и изчезват естествените им 
находища; култивираното им отглежда-
не дава възможност за контролиране 

ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ, ЛЕЧЕБНИ И ПОДПРАВНИ КУЛТУРИ

Продължава на стр. 5
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – гр. РУСЕ
И НЕГОВИЯТ ФАКУЛТЕТ “АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН”

Ви предлагат възможност да се обучавате в следните специалности, насочени в областта 
на: земеделието, техниката, технологиите, менажиране и сервизиране, климатизацията и 
газификацията на сгради, както и екологията и опазването на околната среда:

 ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;
 АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО;
 РАСТЕНИЕВЪДСТВО;
 ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
 КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ;
 МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ 
 НА ТЕХНИКАТА;
 ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН.

Подробна информация относно 
приема може да намерите в сайта на 
университета www.Uni-ruse.Bg или 
на телефон 082 888 236  - Факултетна 
канцелария на АИФ

 На 23 и 24 април парк „Казармите“ в Се-
влиево отново ще събере над 100 български 
изложители и асоциации от областта на сел-
ското стопанство, екологията и био производ-
ството. Ще има представители на разсадници, 
овощари, билкари, цветари, местни произво-
дители, земеделски кооперации, билкопроиз-
водители, лозаропроизводители, винопроизво-
дители,  мелници, хлебопроизводители и други.
Станалият вече традиция за града фестивал 

преплита в едно каузата „Да съберем, засеем 
и съхраним семената български за бъдещите 
поколения“. 
Партньори на събитието са Министерство 

на земеделието и храните, евродепутатът от 
ГЕРБ/ЕНП инж. Владимир Уручев и фондация 
"Искам бебе", а организатор - фирма "Елмазо-
ви" ООД.

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 
степен получи на церемония в Гербовата зала 
на Президентството на 7 април чл.-кор. проф. 
Христо Белоев, председател на Общото съ-
брание на Русенския университет, досегашен 
ректор на висшето училище в два последо-
вателни мандата и настоящ председател на 
Общинския съвет в Русе. Отличието му беше 
връчено от Президента на Република Бълга-
рия, Росен Плевнелиев за големи заслуги в 
областта на образованието и науката. 

Чл.-кор. проф. ХРИСТО БЕЛОЕВ 
с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен

Гордеем се с нашия зам.-главен редак-
тор! Честито!                                              /ЗТ/

Третото издание на фестивала има много нови инициа-
тиви, които ще накарат малки и големи да се гордеят, че са 
българи. Още на входа на парка, гостите ще бъдат посрещ-
нати с народна музика, пита, мед и сол. Всеки посетител ще 
получи пакетче семенца от лимец и информационно издание 
за цялата програма на фестивала, участниците и лекторите 
на конференцията.
Първата национална конференция за запазването на 

българските храни, сортове и породи в България, в която 
ще участват най-добрите експерти от всички области, ще се 
проведе по време на фестивала. 
На 23 април, в инициативата „Моята България“, офи-

циалните гости, заедно с посетителите ще засеят българ-
ски рози, очертаващи националния флаг на България.
През двата дена предстоят още много изненади.

По материали на община Севлиево
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Нов търговски парт-
ньор в екипа си предста-
ви фирма Универсал-НВГ. 
Това е италианската ком-
пания Vulcano, oснована 
в началото на 70-те години 
като фабрика, произвеж-
даща висококачествени 
машини за селското сто-
панство, с акцент върху 
пръскачките.
Тя предлага иновативни 

вентилаторни пръскачки, 
с основна насоченост към 
лозарството и овощарство-
то. Богатото разнообразие 
от модели и достъпните 
цени могат да задоволят 
изискванията на всеки бъл-
гарски фермер, желаещ 
иновативни машини в свое-
то стопанство.
Навесната венти-

латорна пръскачка 
VULCANO ECO се харак-
теризира с висока про-
изводителност на работа, 
с оглед големината на 
резервоара от 300 до 600 
литра. Диаметърът на вен-
тилатора е 600/700 мм, с 
изискване за мощност на 
теглителната машина 20 
KW. Резервоарът на този 

НОВИ ПРЪСКАЧКИ НА НАШИЯ ПАЗАР

модел е от полиетилен, с 
разделение за чиста вода 
и резервоар за източване. 
Смукателният филтър е с 
автоматичен клапан за по-
чистване, а миксерът е хи-
дро-пневматичен. Тръбите 
и дюзите са от закалена 
стомана, което значително 
увеличава времето на тях-
ното използване. Вентила-
торът има възможност да 
регулира височината си, 
което помага при по-висо-
ките растения. Мембранни-
те помпи са на италианска-
та компания COMET APS.71 
или COMET APS.96.
Резервоарите на прикач-

ните модели на италиaн-
ската компания за вентила-
торни пръскачки VULCANO, 
моделите Georgia и модела 
тип кула Georgia Lineare, са 

изработени от фибростъкло, 
а за по-лесно следене на 
нивото в резервоара има 
вграден светещ нивомер. 
При тях също има резерво-
ар за чиста вода, резервоар 

за източване, хидро-пневма-
тично миксиране и автомати-
чен клапан за почистване на 
смукателния филтър. Обемът 
на резервоарите на тези мо-
дели достига до 3000 л, което 
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Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

тел. 088/868 85 08

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.

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

ТАЛОНТАЛОН 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

• 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.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

на условията и използването 
на високодобивни сортове. 
Перспективни ете-

ричномаслени, лечебни 
и подправни култури са: 
маслодайна роза, лаванду-
ла, мента, резене, валери-
ана, маточина, кориандър, 
мащерка, синап, лайка, ме-
дицинска ружа, копър, де-

весил, чубрица, босилек, 
анасон,  пиретрум и др.
Етеричните масла при 

отделните растения се син-
тезират и се натрупват в раз-
лични органи: в цветовете 
— при розата, лавандулата, 
лайката, невена и др.; в лис-
тата и стъблата — при мента-
та, маточината, мащерката и 
др.; в плодовете —  при ана-

сона, кима, кимиона, кориан-
дъра, резенето и др.; в коре-
ните — при валерианата и др.
Те намират приложение: 

във фармацевтиката — из-
ползват се добре изразени-
те бактерицидни свойства на 
тези масла за получаване 
на лекарства; в хранител-
но-вкусовата промишленост 
— като консерванти и под-

правки; в парфюмерийната 
промишленост — за полу-
чаване или като добавка на 
парфюми,  кремове, сапуни 
и шампоани.
Етеричномаслените, ле-

чебните и подправните кул-
тури все повече се налагат 
като алтернатива в българ-
ското земеделие.

/ЗТ/

ги прави изключително про-
изводителни. Мембранните 
помпи са с високо наляга-
не от 90 до 120 л/мин, а в 
зависимост от различните 
модели, мощността на трак-
тора варира от 25 до 65 KW. 
Диаметърът на вентилатора 

може да бъде от 600 до 900 
мм, което помага за ефек-
тивното пръскане на расте-
нията. Тегличът може да се 
регулира, за да следва по-
соката на движение, в зави-
симост от следите на гумите. 
Прикачният модел Georgia 

Lineare с кула има брояч за 
преразпределение на въз-
духа, което прави вентила-
торните пръскачки изключи-
телно подходящи за овощни 
градини и лозя до 5-6 метра.
Допълнителна информа-

ция за пръскачките може да 

получите от фирма Универ-
сал-НВГ – гр. Долна Оряхо-
вица, www.universl-nvg.bg 
или да се свържете с тър-
говския отдел на фирмата на 
тел. 06173/9999; 0885 33 13 55.

По материали 
на Универсал - НВГ

НОВИ ПРЪСКАЧКИ НА НАШИЯ ПАЗАР

ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ, ЛЕЧЕБНИ И ПОДПРАВНИ КУЛТУРИ
Продължава от стр. 2
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ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Реклама

Ултрамалообемните хер-
бицидни пръскачки Mankar 
са високоефективен метод за 
борба с плевелите, като с тях 
се спестява до 80% количе-
ство хербицид. Пръскачките 
работят изцяло с неразредени 
хербициди. Това спестява вре-
ме, необходимо за смесване с 

вода или презареждане. Раз-
ходът на глифозат за 10 дка е 
само 1 л, при нормален ход на 
вървене от 3-4 км/ч. Mankar 
е много лесен за употреба и 
пръска точно там, където ис-
кате. Всичките предимства на 
Mankar произхождат от патен-
тованата ротационна сегмент-

на дюза, благодарение на коя-
то хербицидът се разпръсква 
на много фини капчици, ико-
номично и ефикасно в концен-
трирано състояние. Защитният 
капак на дюзата не позволя-
ва образуването на мъгла и 
странично разпрашаване на 
хербицид при работа с пръс-
качките. 

ULV пръскачките за хер-
бициди се предлагат в три 
основни варианта: Mankar 
Carry - ръчни ултрамалообем-
ни хербицидни пръскачки за 
универсално приложение. 
Удобни са за употреба при 
гъсти насаждения, за насаж-
дения без обособени редове 

и за места, чието третиране 
изисква голяма гъвкавост. 
Mankar Carry са подходящи и 
за третиране на лозя, овощни 
и зеленчукови градини, оран-
жерии и полиетиленови туне-
ли. Дозирането на хербицида 
се регулира ръчно, чрез нати-
скане и задържане на бутон. 
Пръскачката е оборудвана с 
вградена система за контрол, 
която сигнализира при неиз-
правност на разпръскващата 
дюза или батерията. Стан-
дартно се предлагат с резер-
воар за хербицида 500 мл, но 
като допълнение може да се 
поръча и резервоар от 1 л с 

Продължава на стр. 8
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Реклама

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 (езико-

ва  култура) или геогра-
фия 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 (езико-
ва  култура) или геогра-
фия или математика 

Аграрният университет признава оценките от матурите като равностойни на оценките от кандидатсту-
дентските изпити и дава предимство до 20% от местата за завършилите професионални гимназии от съот-
ветната област.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Привилегии за студентите в Аграрния университет: 
АУ е най-авторитетното висше училище в България в 

областта на земеделието; 
Висококвалифицираните преподаватели гарантират ка-

чествено обучение;
АУ разполага с най-добрата база, съобразена със спе-

цификата на обучението – аудитории, научни и учебни ла-
боратории, полета за извеждане на практически занятия с 
уникални колекции от различни сортове култури и породи 
животни, Агроекологичен център, Демонстрационен център 
за нови технологии в селското стопанство;  

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

Основна кампания в две изпитни сесии

Състезателен изпит Основен изпит Допълнителен изпит

Биология 10.07.2016 г. 
(неделя)

30.07.2016 г. (събота)

Чужд език 10.07.2016 г. 
(неделя)

-

Български език (езикова 
култура)

09.07.2016 г. 
(събота)

30.07.2016 г. (събота)

География 09.07.2016 г. 
(събота)

30.07.2016 г. (събота)

Подаване на документи 
за кандидатстване

13 юни – 8 юли 
2016 г. 

25 юли – 29 юли 
2016 г. 

АУ изпраща най-добрите студенти за частично обучение 
и практика по програма Еразъм+ в над 70 университета и 
фирми в 22 страни;
Студентският съвет е организатор на културни, социал-

ни, спортни и доброволчески кампании, които дават поле 
за изява на инициативните и талантливите;
Настаняване в реновирани общежития; безжичен интер-

нет; интернет зали със свободен достъп; богата спортна 
база, включваща и закрит плувен басейн;
Бизнес-партньорите осигуряват стипендии и награди за 

изявените студенти; 
Възпитаниците на АУ са знаещи, можещи и конкурен-

тоспособни на пазара на труда.
Подробна информация на сайта на АУ www.au-plovdiv.bg
Учебно-информационен център: 032/654 250, 

032/654 310; ksk@au-plovdiv.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Най-високият бозайник е жира-

фът – достига до 5,80 м. С помощта на 
дългата шия и 33 сантиметровият си 
език, достига листата и на най-високи-
те дървета.

 Най-голямото влечуго в света е 
комодският варан, който живее в Ин-
донезия. Стига до 3 метра дължина и 
може без проблем да погълне цяла коза.

Совите могат да открият и най-
добре скритите мишлета само благода-
рение на слуха си.

 Всяка година птицата, от вида 
полярна рибарка, прелита около 36 000 
км, когато мигрира през зимата. Това е 
една обиколка около земята. Много пре-
летни птици отлитат наесен до Африка 
и напролет се връщат обратно – това 
са около 12 000 км. През живота си осо-
ядът лети средно 56 пъти до Африка и 
обратно.

По материали на ЗТ
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Земеделие

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НАЗ
възможности за кандидат-
стване по програмите. Това, 
което можем да направим 
като асоциация, и сме го по-
ставили вече като въпрос, е 
да има отделен ресурс за це-
леви прием за сектор „Зър-
нопроизводство”. По този 
начин нашите колеги ще мо-
гат да закупят машини и да 
обновят своя машинно-трак-
торен парк в настоящия пе-
риод. Това е една от целите 
ни относно бъдещото разви-
тие на сектора.

- Кои са най-актуалните 
проблеми и предизвикател-
ства свързани с дейността 
на НАЗ?

- Проблеми има и винаги 
ще има. Един от тях в момен-
та е публикуваният проект на 
закон за браншовите органи-
зации, който среща сериозен 
отпор от малките и непред-
ставителни /казионни/ ор-
ганизации. Той е внесен от 
група депутати в Народното 
събрание. Ние приветстваме 
желанието на вносителите 
да бъде приет този закон, 
чрез който да се урегулира 
представителността на всеки 
един земеделски бранш при 
взаимоотношенията им с из-
пълнителната власт. По този 
начин ще могат по-тясно да 
бъдат защитавани интере-
сите и нуждите от промени 
във всеки  бранш по отдел-
но. Предложението е да има 
представители от 21 бранша. 
Бих предложил технически-
те и зърнените култури да 
бъдат в една група. Така ще 
се стимулира сдружаване-
то и обединяването между 
съществуващи асоциации и 
сдружения.

- Според Вас какво е 
състоянието на земеделие-

то през последните години?
- През изминалите годи-

ни, благодарение на Про-
грамата за развитие на 
селските райони 2007-2013 
година, се закупиха модерни 
машини и бяха оборудвани 
част от стопанствата. Все 
още има какво да се желае. 
Стопанствата, които не са 
имали смелостта и възмож-
ността да се възползват в 
този период, очакваха през 
следващите години (2014-
2020) да участват в новите 
програми и да се модерни-
зират. Тъй като в момента 
сектор „Зърнопроизводство” 
не е приоритетен, то те на 
практика са лишени от тази 
възможност.

- В зърнопроизводството 
работят ли добре подготве-
ни хора? Има ли нужда от 
специалисти? 

- Мога да кажа, че секто-
рът не чувства глад за агроно-
ми и зооинженери. Те могат 
да намерят своето поприще 
в нашите среди, но част от 
тях избират по-лесния начин 
за изкарване на доходите си, 
като стават представители на 
вносителите на семена, торо-
ве, препарати и подобрители. 
За механизатори и инже-

нери има глад. Няма подгот-
вени кадри. Знаем, че една 
книжка за тракторист се из-
важда много лесно – чрез 
заплащане на определена 
сума в деня на изпита. Това 
са неподготвени кадри. Хора, 
на които трябва да се повери 
земеделска техника, струва-
ща стотици хиляди левове, 
нямат компетентността да я 
управляват, да боравят с нея 
и съответно не биха могли да 
изпълнят ежедневните си за-
дачи в производството. Ние 
знаем, че земеделието върви 

ръка за ръка с науката. Без 
наука няма земеделие. Дори 
някой производител да си е 
помислил, че ще се дистан-
цира от науката, много ско-
ро разбира, че без нея няма 
да има просперитет. Съвре-
менното земеделие вече е 
иновативно и високотехно-
логично. Машините са с GPS 
управление, възможно е из-
ползването на променлива 
норма на торене за постига-
не на оптимално хранене на 
растенията и липса на пре-
застъпване при използване 
на торове и препарати за 
растителна защита. Получа-
ва се моментна информация 
в офиса, къде е машината и 
как се извършват технологич-
ните процесите. Така ръково-
дителят има възможност да 
обработи тази информация 
и, ако е нужно, да оптимизи-
ра работата на машините от 
разстояние във всеки един 
момент. Високотехнологично-
то равнище на процеса изис-
ква операторът на машината 
да е компетентен, да може 
да борави с тази информа-
ция и с техниката като цяло.
Забелязва се приемстве-

ност в селските стопанства. 
Синове и дъщери на наши 
колеги поемат производ-
ството и стават достойни за-
местници на родителите си в 
бизнеса. Поставят се осно-
вите на фамилното земеде-
лие в България. Целта е не 
просто да се създаде един 
бизнес и след това да спре 
да се развива, а да бъде 
продължен от наследниците, 
като добре подготвени аг-
роспециалисти.

- Зърнопроизводството е 
достигнало до едно високо 
ниво. Виждате ли наченки 
за разширяване на произ-

водството с овощарство, 
с животновъдство, да има 
смесено производство?

- Въпреки силното же-
лание на МЗХ да стимули-
ра развитието на секторите 
„Животновъдство”, „Зелен-
чукопроизводство”, „Трайни 
насаждения”, не се наблюда-
ва засилен интерес от наши 
членове да включат и тези 
производства в стопанствата 
си, поне за сега. 

- Български производи-
тели на зърно от Северна 
България изнасят продукци-
ята си през Румъния. Дали 
има условия да се изнася от 
портове във Варна, Балчик 
и Бургас?

- НАЗ многократно е по-
ставяла въпроса, че печалба-
та от родната продукция се 
взема от търговци в Румъния. 
Бихме желали това да не се 
случва. Да се товари на род-
ни пристанища и съответно 
българският търговец да взи-
ма печалбата. Това в момен-
та е трудно, тъй като нямаме 
модернизирани пристанища, 
през които бързо да се това-
рят корабите. Все още няма 
държавна политика за тяхно-
то модернизиране. Може би 
инициативата ще трябва да 
дойде от частния бизнес.

- Виждате ли желание за 
затваряне на цикъла на про-
изводство?

- По мярка 4.2 някои ко-
леги направиха проекти за 
преработка, но ще успеят 
само единици, защото зър-
нопроизводството не е при-
оритет, съответно проектите 
им  при ранкирането полу-
чават по-малък брой точки и 
кандидатстващите от сектор 
„Зърнопроизводство” не ус-
пяват да се класират.

Доника Асенова

допълнително укрепащ захват към лакътя 
Mankar Roll - ултрамалообемни ко-

лесни пръскачки за прецизно пръска-
не. Колесните пръскачки от групата 
Mankar Roll са подходящи за междуре-
дово третиране с хербициди в градини 
и разсадници, за пътеки и павирани 
площадки в паркове. Те работят с ме-
ханична дозаторна помпа, задвижвана 
от въртенето на колелото. Помпата га-
рантира равномерно разпръскване на 
хербицида по обработената площ. Хер-
бицидите се разпръскват от патентована 
сегментна ротационна дюза, покрита с 
предпазващ капак, който защитава от-

глежданите растения от напръскване с 
хербицид. Новите модели са оборудва-
ни с подвижни отклоняващи се капаци, 
които се завъртат около оста си при до-
пир с препятствия като стебла, дънери, 
камъни и колове.  Колесните пръскачки 
се предлагат с голямо разнообразие от 
широчини и модели капаци. Ширини 30-
50 см, 60-80 см, 70-110 см. 

Mankar Drive - прикачни хербицид-
ни пръскачки за големи площи. Всички 
модели имат един или два отклоняващи 
се защитни капаци със секторни рота-
ционни дюзи. Резервоарът и другите 
части са скрити в металния корпус на 
пръскачките. Оборудвани са и с елек-

тронен контрол за работата на дюзите. 
Работната широчина може да варира в 
широки граници, според това дали се 
третират само редовете в насаждения-
та или цялото междуредие. Дозирането 
на хербицидите става чрез електрическа 
или механична дозаторна помпа. Упра-
влението е предвидено да става от каби-
ната на работната машина. Прикачните 
модели хербицидни пръскачки могат да 
се произвеждат за специфичните нужди 
на всеки клиент.
Постижими работни широчини на се-

риините модели: 100-150 см, 130-180 см, 
160-210 см.

По материали на Аквамат 2000

ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Продължава от стр. 2

Продължава от стр. 6
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Реклама

ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ 
НА ПЛЕВЕЛИТЕ

www.aquamat2000.com, 0879 444 120
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Реклама

Мобилен: 0879/444/121 И ГРАДУШКА

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ 
НА ДЕЙНОСТ:

Търговия с препарати за растителна 
защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
 Kонсултации по расти-
телна защита 

 Tехнологии за отглеж-
дане и опазване на 
растенията от болести 
и неприятели

 Предлага качествени 
семена, торове и пре-
парати:

- препарати за РЗ на 
фирмите: БАСФ, 

„АГРОБИОТРЕЙДИНГ“, „АГРОТРЕЙД“
- официален вносител  на семена от 
„ЛИМАГРЕЙН“ - ФРАНЦИЯ
- дистрибутор на торовете от „ТИМАК 
АГРО“, „РОВЕДИ“ и „ЛЕБОЗОЛ“

„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Мизия” 38; тел.: 062/600 408; 

факс: 062/600 411; е-mаil: teraeko97@abv.bg

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

тел. +359 889 502 908
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Реклама

В централата на JCB във Ве-
ликобритания на 4 и 5 април 
2016 г се проведе Световна го-
дишна среща на дилърите на га-
мата селскостопански машини 
JCB Agriculture. Присъстваха 250 
делегати от над 20 страни в све-
та, в които успешно се продават 
товарачите JCB, тракторите JCB 
Fastrac и другите машини от гама-
та на JCB Agriculture. В рамките 
на събитието бяха представени 
новостите, които английската ком-
пания ще пусне на пазара през 
2016. Акцент бяха новите модели 
телескопични товарачи JCB Agri 
Pro, специално разработени за 
развитите пазари и тези с изисква-
ния за Tier 4Final (етап IV) – двигате-
ли, както и новият модел трактор от 
серията Fastrac 8000.
Сред делегатите бяха и предста-

вители на Оптиком ООД, вносител на 
гамата JCB Agriculture в България от 
10 години. За успешната работа и по-
стигнат висок ръст на продажбите на 
трактори JCB Fastrac на българския 
пазар през 2015 г., екипът на Опти-
ком получи специално отличие по 
време на тържествена церемония. 

ОПТИКОМ С НОВО ОТЛИЧИЕ

Наградата е трета поред за български-
те партньори на JCB Agriculture и по-
ставя още по-високи изисквания към 
качеството на работа и резултатите 
в полза на крайните клиенти. Освен 
лидерското 1-во място на пазара на 
телескопични товарачи в България, 
екипът на Оптиком през изминалата 
година постигна висок ръст на прода-
дените неконвенционални трактори 
JCB FASTRAC, от чиито предимства 
се възползват редица земеделски 
стопани в цяла България. 

Предлага изградени цялост-
ни решения - доставка на обо-
рудване, изграждане на ком-
пютърни мрежи, внедряване на 
системата, обучение на потре-
бителите, сервиз, издателска 
дейност и доставка на консума-
тиви.
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.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 
0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com


