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ЗТ

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

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

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

www.technosimbg.com

ЕКСПЛОТАЦИЯ И РЕМОНТ  
НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК

- Представете Вашата фирма „Аг-
рогарант сервиз”.

- „Агрогарант сервиз” е създадена 
през 1994 година. Основната й дейност 
е ремонт нa сложна селскостопанска 
техника. Фирмата се занимава също с 
внос на нови и на втора употреба ма-
шини, с гаранционна и извънгаранцион-
на поддръжка на машини на немските 
фирми Class и Amazone. Имаме над 20 
години бизнес в областта на ремонта на 
земеделска техника. Оборудвани сме 
с необходимите техника и софтуер за 
извършване на тази дейност. При нас 
работят много добре обучени и квали-
фицирани специалисти. Може би това е 
най-големият капитал на фирмата – ко-
лективът. Друга дейност на Агрогарант 
сервиз е поддръжка на руски машини, 
по-специално на трактори Т-150, Бела-
рус, К 700, като на тях монтираме дви-
гател Мерцедес. Като се има предвид, 
че не всички фермери са големи, а има 
и малки, които не могат да си позволят 

ДОБЪР РЕМОНТ - СТАБИЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
Инж. Красимир Аврамов, управител, инж. Иван Златев, зам. управител и 

Златко Острешев, ръководител ремонтна дейност на Агрогарант сервиз  
пред в. „Земеделска техника”

на даден етап да купят скъпа западна 
техника, това е едно добро решение на 
проблемите им с машини втора употре-
ба. Така получават земеделски машини 

Продължава на стр. 6

Ангел Трифонов

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
НА ФЕРМИ

Продължава на стр. 7

В животно-
въдните ферми 
ежедневно се из-
разходва голямо 
количество вода. 
Тя се използва за 
поене на живот-
ните, за измива-
не и почистване 
на съоръженията 
и инвентара, за 

промиване на доилните инсталации, за 
приготвяне на фуражите, за битови и 
други нужди. Определени запаси са не-
обходими и за противопожарни цели. 
Чрез водоснабдяването на фермите и 
механизирането на поенето на живот-
ните се подобряват санитарно-хигиен-
ните условия в животновъдните поме-
щения и се повишава  продуктивността 
на животните. 

Животновъдните ферми могат да 
получават вода по два основни начи-
на – чрез свързване към водопровод-
ната мрежа на най-близкото селище 
или от самостоятелно изградена водо-
проводна мрежа със собствен водоиз-
точник. Водоизточникът се избира след 
химичен, физичен и бактериологичен 

Красимир Аврамов, Боряна Тодорова  
и Иван Златев на БАТА АГРО
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Животновъдство

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКA  
МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.

От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 
млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 

Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-
въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
Вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

В Института се извършва 
научноизследователска и при-
ложна дейност в областта на 
развъждането, селекцията, ре-
продукцията  на овце от спе-
циализирани и местни породи. 
Производство на елитни раз-
плодни животни от породите Ил дьо Франс, Синтетична 
популация българска млечна и Каракачанска.

ИНСТИТУТ  
ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

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

Научноизследователската работа по животновъдство  
в Института по земеделие, гр. Карнобат започва през  
1955 г., когато като научен сътрудник по овцевъдство е 
назначена Виза Антонова. В Института се отглеждат, раз-
въждат и се води селекция с Карнобатска местна порода, 
Карнобатска тънкорунна порода и Синтетична популация 
Български млечни овце. 

Една от основните задачи е запазването на Карнобатска 
местна порода, която е застрашена от изчезване. В проце-
са на изследователската работа с нея, при уточняване на 
стандартите и съответните критерии на провеждания отбор, 
специално внимание се отделя на екстериора, качествата 
на вълната, структурата на руното, екологичната пластич-

ИНСТИТУТЪТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КАРНОБАТ  
СЪХРАНЯВА БЪЛГАРСКИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ

От 6 до 8 май 2016 г. край 
Петропавловския манастир 
до гр. Лясковец ще се про-
веде петото юбилейно из-
дание на Национален събор 
на овцевъдите в България. 
Събитието се организира 
от Фондация „Наследство 
в бъдещето“ и Национална 
асоциация за развъждане 
на млечни овце в България 
(НАРМОБ), със съдействи-
ето на Министерството на 
земеделието и храните на 
Република България и с под-
крепата на общините Велико 
Търново, Лясковец и Горна 
Оряховица. 

Съборът е единствен 
по рода и мащабите си не 
само в България, но и на 
Балканския полуостров и 
без аналог в Европа. Той е 
микс от традиция и съвре-
мие, история и настояще, 

наследство и перспективи в 
овцевъдството, което е об-
щият поминък на всички ев-
ропейски държави и е в ос-
новата на битовата култура, 
фолклора и занаятите, които 
продължават да съществуват 
и развиват в цяла Европа и 
днес. 

Изложението ще е на 
площ от 100 дка, на които ще 
има 2 сцени, над 5500 кв. м 
изложбени площи и времен-
ни съоръжения, шатра от 1300 
кв. м за представянето на 
различни видове овце и кози, 
коневръз, терен за състеза-
нията по теглене на товари 
от коне тежковози, електро-
пастири, изложбена площ за 
техника и съоръжения за жи-
вотновъдството и др. 

За събитието пристигат 
представители на над 20 
браншови организации от 

Европа и Централна Азия. 
На 8 май в Парк хотел „Ар-
банаси”, в с. Арбанаси, те 
ще се включат в кръгла маса 
на тема  „Състояние и перс-
пективи на овцевъдството”. 
На форума ще бъде предста-
вен овцевъдният отрасъл в  
10 държави от Европейския 
съюз, Молдова, Сърбия, Чер-
на гора, Македония, Турция, 
Грузия, Азербайджан, Кир-
гизстан, Таджикистан и др. 

В програмата на Събора 
са включени фермерски със-
тезания по доене и стрижба 
на овце, по теглене на то-
вари от коне тежковози, по 
майсторско обезкостяване 
на агнета, по товарене на 
бали в пикапи, аукцион за 
племенни животни и др. Ще 
се проведе ХХХІV Национа-
лен селекционен преглед-из-
ложение на Каракачанско 

куче, специализирана из-
ложба на Българско овчар-
ско куче, изложения на кози 
и на Плевенска черноглава 
овца. 

Край Петропавловския 
манастир ще има занаят-
чийско изложение, зона за 
директни продажби на про-
дукти от овче и козе мляко и 
месо, конкурси за най-добро 
сирене и кашкавал, чевер-
мета по родопски, Гергьов-
ски курбан с Ути Бъчваров, 
нестинари, народни борби 
и веселия. Във фолклорната 
програма ще участват пред-
ставителни групи на Феде-
рацията на каракачаните в 
България и на Армъните в 
България. На 6 и 7 май по-
сетителите ще могат да ви-
дят демонстрации на бойни 
учения на старите българи в 
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ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ПЛЕВЕН
ИФК е научноизследователски институт 

в структурата на Селскостопанската академия (ССА), съз-
даден през 1954 година, като Национален център за ком-
плексни научно-при-
ложни изследвания и 
развойна дейност и съ-
вети по фуражно произ-
водство. 

Извършва изследо-
вателска, приложна и 
обслужваща дейност в 
следните направления:
 Селекция и сор-

топоддържане на лю-

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ 
ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ

Извършва и предлага:
l Селекция и семепроизводство на фуражни култури.
l Технология и екология на фуражните култури.
l Консервиране, окачестяване и използване на фуражите.
l Високи категории семена от фуражни култури и елитни 

разплодни мъжки и женски животни от породата Пле-
венска черноглава овца.

5800 Плевен, ул. "ген. Владимир Вазов" 89
тел.: 064/805 882; факс: 064/805 881, e-mail: ifc@

ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ ЗА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ
Фирма УНИВЕРСАЛ-НВГ 

– Долна Оряховица пред-
стави на българския пазар селскосто-
пански машини и инвентар за зелена 
линия на доказалия се в сектора ита-
лиански производител ENOROSSI. 
Техните продукти са добре познати на 
европейския и световен пазар повече 

от 65 години и се характеризират както 
с високото качество и издръжливост в 
конструкцията, така и със завидната си 
производителност.

* Дискови косачки DM и Kосачки с 
кондиционер DM-C 

Дисковите косачки от серията DM 
изискват минимална мощност на трак-

тора от 35 - 
70 к. с. и са с работни ширини от 165 
- 320 см с брой на режещите дискове от 
4 до 8 в зависимост от модела. Косач-
ките отлично копират хълмисти терени 
и имат вградена автоматична система 
ShareHub, която предпазва гредата от 

Продължава на стр. 8
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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

Земеделски пазар

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

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

• 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.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.

• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-фор-
сиран; За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Бол-
гар“ Т-54 В. Тел.: 0887/391 203.

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ПЛЕВЕН
церна, еспарзета, звездан, 
зимен и пролетен фуражен 
грах, ежова главица, тръс-
тиковидна власатка, безоси-
леста овсига, пасищен рай-
грас, гребенчат и пустинен 
житняк, суданска трева и 
др.; Създаване на сортове 
с повишено качество и по-
тенциал за добив на фураж 
и семена с устойчивост към 
биотичен и абиотичен стрес; 
Сортоподдържане и семе-
производство на сертифици-
рани сортове. 
 Технологии за отглеж-

дане и прибиране на фураж-
ните култури, усъвършенства-
не на технологичните звена 
и разработване на цялостни 
екологосъобразни техноло-

гии за производство на фу-
раж, зърно и семена от ед-
ногодишни зърнено-бобови 
и многогодишни тревно-фу-
ражни култури; Сортова аг-
ротехника и сеитбообръще-
ния, торене, сеитбени норми 
и сеитба, системи за борба 
срещу плевели, болести и 
неприятели, подобряване и 
използване на ливади и па-
сища; Рекултивация на еро-
зирани и изоставени земи.
 Консервиране, ока-

чествяване и използване 
на фуражите. Разработване 
на бързи методи и подходи 
за определяне на състава, 
хранителната и енергийна 
стойност на фуражите за 
преживните животни. Из-

работване на лабораторни 
анализи на растителни, жи-
вотински и почвени проби. 

Институт по фуражните 
култури предлага: Автен-
тични, висококачествени 
семена от сортове люцерна 
(Плевен 6 и Дара), пролетен 
фуражен грах (Плевен 4 и 
Керпо), зимен фуражен грах 
(Мир), пасищен райграс (Хар-
мония), ежова главица (Дъб-
рава), тръстиковидна вла-
сатка (Албена), безосилеста 
овсига (Ника) и еспарзета; 
Технологии за отглеждане 
и прибиране на фуражни-
те култури; Технология за 
създаване и използване на 
ливади и пасища; Техноло-
гични решения и иновацион-

ни методи за прибиране, 
консервиране, окачествява-
не и използване на фура-
жите за преживни животни; 
Технология за прибиране и 
силажиране на царевица в 
полиетиленови ръкави; Тех-
нологии и методи за консер-
виране и окачествяване на 
обемисти фуражи - сено, си-
лаж, сенаж, дехидрат и др.; 
Консултации по фуражно 
производство и хранене на 
преживни животни; Сключ-
ване на лицензионни дого-
вори за семепроизводство 
на сертифицираните сортове 
фуражни култури; Мъжки и 
женски агнета за разплод от 
Плевенска черноглава овца. 

По материали на ИФК
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с добро качество и гаранция на много 
по-ниска цена.

Сега на изложението БАТА АГРО 
представяме нови за българския пазар 
пръскачки на английския производител 
Farm Gem. Изложили сме прикачни, 
навесни вентилаторни и щангови пръс-
качки. Това, че сме избрали да бъдем 
дистрибутори на тази фирма, означава, 
че сме оценили качеството на машини-
те им. Те имат много добра конструкция 
на раменете (крилете) и неслучайно са 
с удължена гаранция - 3 години. За една 
пръскачка това е най-важният възел от 
машината. Всяка пръскачка има резер-
воар за разтвор, помпа, арматура, но 
крилете на пръскачките са това, на кое-
то най-много се акцентира за надежд-
ността на машината.

Има вентилаторни пръскачки, към 
които сега има голям интерес, защото 
стана модерно да се обработва поле-
то както овошните градини. Затова ние 
имаме и такава гама пръскачки. 

Освен внос на машини, извършваме 
ремонт на стари руски и западни маши-
ни. Правим го успешно вече доста годи-
ни и сме спечелили доверието на много 
клиенти, защото винаги сме намирали 
решение на повредите и сме успявали 
да им възстановим старата машина. За-
щото ремонт на скоростна кутия и на 
двигател е нещо, което, за да го напра-
виш, ти трябват доста опит и знания, 
освен нужното сервизно оборудване. 
За тези над 20 години, ние сме доказа-
ли компетентността си и сме извоювали 
доверието на клиентите си. 

В сервиза имаме отделно електроот-
деление, където се прави пълна диагно-
стика на немските машини с компютри. 
Имаме отделна бригада, която се зани-
мава с ремонт на двигатели целогодиш-
но, 30 двигателя минават на основен ре-
монт. Абсолютно с всичко необходимо 
сме оборудвани. 

Друго, което е включено в основ-
ната дейност на фирмата и която е 
най-тежката част, е сервизът на място. 
Нашите сервизни коли отиват на място 
при клиента, извършват диагностика и 
ако е лека повредата, я отстраняват, а 
ако е тежка, транспортират машината 
до сервиза.

Отделно имаме бригада, която се 
занимава само с възстановяване на 
руска техника, което е успешно бла-
годарение на факта, че имаме добър 
екип по ремонт на двигатели и по въз-
становяване на техниката. Имали сме 
случаи, когато докарани трактори едва 
ли не от вторични суровини, след ос-
новен ремонт на всички възли, включи-
телно боядисване, освежаване, монтаж 
на нови табла и т.н. собственикът по-
лучава един трактор 205 к. с. за около 
28 000 лева. Това, сметнато на конска 
сила, много хора ще разберат какво 
значи.      

- Основната дейност на Вашата 
фирма е в ремонта. Всички големи 
вносители казват, че 60-70% от сред-
ствата отиват за сервиз и ремонт.

- Откакто е създадена нашата фир-
ма, дейността й е свързана с ремонта. 
Вече с течение на годините, започнахме 
допълнително земеделско производство 
и дистрибуторска дейност. Но започнах-
ме с ремонта, това бе началото.

В момента всички фирми, които са 
дистрибутори на земеделска техника, 
няма как да продават без сервиз. Колко 
е надежден сервизът зависи от време-
то, опита и хората, които работят там. 
От много години ние се занимаваме с 
тази дейност, сред първите сме в Ста-
ра Загора, може би и в Южна Бълга-
рия. Преди 20 години машините не бяха 
така лъскави, каквито са днес. Имаше 
много руска техника и оттам сме за-
почнали. Като дистрибутори на фирма 
„Рапид” и продажба на машините Class, 
постепенно дейността ни се пренасочи 
към нуждите на пазара – да се обслуж-
ват съвременните нови западни маши-
ни. Зад гърба ни стоят доста обучения 
в Германия, Франция, в заводите на 
Class. Това в момента го правят и дру-
гите фирми, но нямат нашия опит. Сер-
виз не се създава за 2 или 3 години. 
Нужни са минимум 5-6 години. Не е въ-
просът само в обучението и техниката, 
а и в опита, в начина на мислене, за да 
се спечели доверието на клиента.

- На Вас може би най-големият Ви 
плюс е, че сте тръгнали от старата към 
новата техника и имате широк обхват 
на дейност.

- Да, стъпаловидно израснахме, за 
да стигнем до тук. И другите фирми 
са задължени да имат сервиз. Клиен-
тът като си хареса машина, ако има 
сервиз, е по-склонен да я купи. През 
последните 5-6 години в района има 
много нова техника, която изисква да 
има сервиз. Дори част от сервизните 
работници в другите фирми са тръгнали 
от нашата. Но това, на което ние не им 
отстъпваме и с много неща сме пред 
тях, е опитът, който натрупахме през го-
дините. Диагностична апаратура може 
да си закупиш от всякъде и всеки да 
седне с лаптоп и да каже, че е сервиз 
на определена марка. За да успееш да 
решиш проблема, трябва да имаш това, 
което казахме – широкоспектърно виж-
дане за машината като цяло. При нас 
има много машини със сложна електро-
ника, хидравлика. Трябват познания и 
от двете, за да си добър сервиз и да 
откриеш проблема. Като го решиш, зат-
върждаваш позицията си пред клиента 
си, той остава доволен и пак ще те по-
търси. Често си говорим с колегите, че 
откриването на повредата е 90% свър-
шена работа. Оттам нататък работата 
вече е по-лека.

Само да вметна, че на БАТА АГРО се 
продава единствено нова техника, но не 
всички от земеделските производители 
имат възможност да купят тези скъпи 
машини и търсят варианти за покуп-
ка втора употреба. За тези машини е 
нужно по-специално отношение и опит. 
Колегите, които извършват ремонти, се 
занимават основно с нова техника и 
извършват сервизно, гаранционно об-
служване, което е свързано със смя-
на на консумативи. Сложните ремонти 
като ремонт на скоростни кутии, на дви-
гатели, на задни мостове и т.н. е много 
тежко и трудоемко занимание и изис-
ква много знания и логистика. Така се 
постига резултат, от който клиентът е 
доволен съответно като начин на изпъл-
нение и като цена.

- Освен в Стара Загора, на други 
места имате ли сервиз?

- Имаме друга база в село Остров, 
до Оряхово. Там хората обслужват 
само нашата техника, но тук в Стара 
Загора обслужваме, диагностицираме 
и ремонтираме машини от цяла Бълга-
рия. Когато това не може да стане на 
място, докарваме машината в сервиза. 
Това е основно техника, която вече не 
е в гаранция. Тежките ремонти основно 
минават през нашите ръце.

- Има ли достатъчно кадри за сер-
визната дейност?

- Считаме, че има недостиг на тех-
нически кадри. Няма млади хора, които 
да имат желание да се учат и да поемат 
тази професия. Навремето сме канди-
датствали за едно място във ВИМЕСС с 
4-5 човека за едно място, с приемни из-
пити. Сега влизат без приемни изпити и 
нямат необходимата подготовка. От Ру-
сенския университет също потвържда-
ват, че няма наплив и желание сега точ-
но за инженери по земеделска техника. 
Всеки иска да стане специалист по ком-
пютърна техника, маркетинг, търговец 
и т.н. Но не е така само при висшето 
образование. Например, по-рано имаше 
селскостопанско училище в Мъглиж, от 
което излизаха кадри със средно обра-
зование и с добро техническо ниво. В 
момента то не съществува.

- „Агрогарант сервиз” занимава ли 
се със земеделско производство?

- Фирмата обработва около 23-24 
хиляди декара. С това също се печели 
доверието на клиентите, защото те раз-
бират, че ние сме и от тяхната страна. 
Ние живеем с проблемите им, защото 
сме земеделци и те могат да разчитат 
на нас.

- Смятате ли, че пазарът налага 
такива фирми като Вашата, насочени 
към ремонт и поддръжка на земедел-
ска техника, да се увеличават?

- Да, има глад за фирми като на-
шата.

 Доц. д-р инж. Милка Бобева

ДОБЪР РЕМОНТ НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК –  
СТАБИЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава от стр. 2
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Животновъдство

анализ на водата. Препоръчва се водата за пиене да има 
температура от 8 до 150 С, да бъде чиста, прозрачна, да има 
приятен вкус, малко количество физически примеси, да не 
съдържа патогенни микроорганизми. Броят на бактериите в 
1 ml вода не трябва да бъде повече от 100.

Санитарните изисквания се удовлетворяват най-добре от 
вода, която е изпомпана между два непроницаеми почвени 
пласта от дълбочина между 50 и 150 m. Това са така наре-
чените дълбоки сондажи. Тази вода е добре защитена от по-
върхностно-почвено замърсяване и дебитът е с достатъчно 
високи стойности. Повърхностните източници (реки, езера, 
канали и изкуствени водоеми) обикновено са доста замър-
сени и не са надежден източник за водоснабдяването на 
фермите. В случай че се използват такива водоизточници, 
е необходимо да се строят пречиствателни съоръжения и 
устройства за обеззаразяване на водата.

Мястото на водоизточника определя и схемата на водо-
снабдяването. Когато източникът е разположен по-високо от 
мястото на използването на водата, тя се отправя гравита-
ционно (на самотек) към фермата, а когато е разположена 
по-ниско, се монтират помпени станции и водонапорни кули, 
откъдето водата се разпределя в напорната мрежа.

Диаметърът на тръбите се избира в границите от 40 mm 
до 200 mm, с цел осигуряване на скорост на движение на 
водата от 0,4 до 1,25 m/s. С увеличаване на скоростта се 
увеличават хидравличните загуби на налягане в мрежата, 
ускорява се износването на тръбите и се създава опас-
ност от спуквания при хидравлични удари. Намаляването 
на скоростта под нормата води до замърсяване на тръбите 
с утайки. Скоростта на водата за противопожарни цели се 
допуска да бъде до 2,5 m/s. Диаметърът на тръбите (в зави-
симост от секундния разход на вода)  може да се определи 
по табл. 1.

Таблица 1. Препоръчителни диаметри на тръбите на во-
допроводната мрежа в зависимост от секундния разход на 
вода.
Разход на 
вода,  l/s

0,75–1,0 1,5–2,0 3,0–4,0 5,0–7,0 8,0–12,0 14,0 28,0

Диаметър на 
тръбата, mm

40 50 80 100 125 150 200

Определяне на необходимото количество вода за фер-
мата. Средният денонощен разход на вода Qср.ден  в l/дено-
нощие за една животновъдна ферма се определя по зави-
симостта:

nn

n
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1
където qi  са разходните норми за вода на един потребител 
(определят се по табл. 2, табл. 3 и от други нормативи),  
l/денонощие;

Кi –  броят на съответните водопотребители.
Необходимите разходни норми могат да се вземат от раз-

лични справочници или да се установят опитно за отделните 
ферми. Към тях трябва да се добавят необходимите количе-
ства вода за гасене на пожари (при евентуално възниква-
не). Изчисляването на водопроводните съоръжения само по 

стойността на средния денонощен разход е недостатъчно, тъй 
като разходът на вода от повечето потребители е неравно-
мерен не само в отделните годишни времена, но и в самото 
денонощие. Ето защо изчисленията трябва да се извършват 
по максималния денонощен разход или по часовия разход.

Таблица 2. Разходни норми на вода за денонощие на 
видовете животни

Консуматори

Разходна норма  
на едно животно,

l/денонощие
Крави млечни
Телета
Волове
Нерези и неразплодни свине
Свине-майки с прасенца
Прасета до 8 месеца
Прасета за угояване
Овце и кози
Агнета и ярета
Кокошки и пуйки
Гъски и патици
Пилета, пуйчета, патенца

80–100
20

50–60
12
16
8
7

6–9
2–3
1,0
1,5
0,6

Таблица 3. Примерно разпределение на разхода на вода 
в кравеферма за едно денонощие.

Операции
Разходна норма на едно 
животно, l/денонощие

Приготвяне на фуражите
Миене на съдовете и инсталациите
Измиване на вимето и чистене на 
оборски тор
Почистване на помещенията и 
дезинфекция
Нужди на персонала

10
10
15

5

2
Общо 42

Максималният денонощен разход на вода в l/денонощие 
е: äåíñðäåí QQ ..max .1α=  , където α1 е коефициентът на дено-

нощна неравномерност (α1 ≅ 1,3).
По определената максимална стойност на денонощния 

разход се избира източникът на вода, определят се необ-
ходимата производителност на помпената станция и диаме-
трите на засмукващата и на нагнетателната тръбна мрежа. 
Неравномерността на разхода на вода през различните ча-
сове на денонощието се отчита с коефициента на часова 
неравномерност α2:

÷àññð

÷àñ

Q
Q

.

.max=2α

Коефициентът α2 има следните стойности: α2 = 2,5 за 
ферми с автопоилки; α2 = 4 за ферми без автопоилки; α2 = 
2 за комунални нужди. 

 По данните за максималния часов разход на вода 
се подбират диаметрите на водопроводната мрежа в 
помещенията за животните и водоразпределителните 
устройства.

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, АУ, Пловдив
(Следва) 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ
Продължава от стр. 2
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спектакъла „Багатур”. 
В мобилни експозиции национални и 

регионални музеи от страната ще пред-
ставят развитието на овцевъдството у 
нас през вековете. На две сцени ще се 
проведе Национален фолклорен конкурс 

„Заблеяло ми агънце” за изпълнители в 
областта на музикалното и танцовото 
фолклорно изкуство, словесния фолклор 
и изобразителното изкуство.  Посетите-
лите ще могат да видят и изложбата от 
Националния конкурс за детска рисунка 
на тема “Гергьовден и овчарството“.

Националният събор на овцевъди-
те в България се провежда ежегодно 
край Петропавловския манастир от 
2012 г., а през миналата година съ-
битието бе посетено от над 160 000 
души.

По материали на НАРМОБ

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Продължава от стр. 3
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Земеделие

ИНСТИТУТЪТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КАРНОБАТ СЪХРАНЯВА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ ЗА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

Продължава от стр. 3
ност на животните – тяхна-
та издръжливост и добрите 
качества на месото. Работи 
се по съхраняването на тази 
порода като национален ге-
нетичен резерв. През 2007 г. 
видът е патентован като ори-
гинален и включен в списъ-
ка на Европейския съюз за 
допълнително финансиране 
като застрашен от изчезва-
не. Стадото от Карнобатска 
местна порода в Института 
по земеделие - Карнобат е 
единственото кочопроизвод-
но за България от тази по-
рода.

Друга важна научна за-
дача е отглеждане и съх-
раняване на Карнобатска 
тънкорунна порода, която 

е призната за оригинална 
през 1984 г. Тя е вълноме-
содайна и с добра зрялост. 
Животните са средно едри 
с хармонично тяло и здрава 
костна система. Тялото им е 
много добре обрасло с тън-
ка, гъста и дълга бяла въл-
на. Клони към облечен тип 
– лесно се стриже. Стадото 
от Карнобатска тънкорунна 
порода в Института по зе-
меделие - Карнобат е един-
ственото кочопроизводно за 
България от тази порода. В 
днешно време броят на ов-
цете от този вид е малък и 
застрашен от изчезване.

През 1993 г. научен ко-
лектив разработва методи-
чен план и започва реали-
зирането му за създаване 

на млечна популация овце в 
Института по земеделие гр. 
Карнобат, като част от ново-
създаваната млечна порода 
в България. Основанията 
за разработване на научна-
та задача са: актуалността 
на млечното овцевъдство в 
страната; липсата на пле-
менно стадо овце с висока 
млечност на територията на 
Югоизточна България, кое-
то да осигурява мъжки раз-
плодници за нуждите на ов-
цевъдството в тази част на 
страната; необходимостта от 
повишаване ефективността 
на овцевъдството в Институ-
та по земеделие, гр. Карно-
бат; повишаване ролята на 
Института за ускоряване раз-
витието на животновъдство-

то в Югоизточна България. 
В резултат на проведената 
генетикоселекционна работа 
в продължение на повече от 
20 години е създадено висо-
комлечно стадо от около 170 
овце майки. През 2005 г. в 
страната е призната Синте-
тична популация Българска 
млечна, в която е включено 
стадото на ИЗ-Карнобат.

Стадата в Института по 
земеделие - Карнобат са 
племенни и елитни.

Институтът предлага ви-
сококачествени мъжки раз-
плодници, женски и мъжки 
агнета, овце майки от трите 
породи.

Дц. д-р Маргарит Илиев
Институт  

по земеделие, Карнобат

препятствия. При косачките 
с кондиционер работните ши-
рини са от 200 до 245 см с 
5 или 6 режещи диска. Под-
силените дискове с два или 
три режещи ножа гарантират 
отличен и качествен отрез, 
висока скорост на работа 
и производителност между 
15-30 дка/ч. Косачките с гу-
мения ролков кондиционер 
намачкват стеблата, наруша-
вайки восъчната покривка с 
цел постигане на равномер-
но изсушаване на масата от 
стебла и листа. Всички моде-
ли са с карданно задвижва-
не на режещия механизъм, а 
повдигането на рамата е хи-
дравлично с цилиндър. 

* Барабанните косачки 
са подходящи за използва-
не и в неравни, и хълмисти 
терени. Снабдени са с два 
барабана с широк диаметър 
на косене с 6 ножа и автома-
тична система при претовар-
ване. Работните ширини са 
от 165 до 185 см, а необходи-
мата мощност на трактора е 
40 к. с. Базовото оборудване 
е с механично повдигане, но 
могат да бъдат и с хидрав-
лично, в зависимост от же-
ланието на клиента. 

* Сеносъбирачи и сеноо-
бръщачи – навесни и прикач-
ни модели с форма,   която 
значително  улеснява съби-
рането на сеното в прави ре-
дове в средата на конструк-

цията. Гъвкавите пружинни 
органи със 7 мм дебелина са 
произведени от износоустой-
чив материал - стомана C85, 
което значително увеличава 
употребата им. 

* Навесните сеносъби-
рачки модел RP се предла-
гат в различни модели на 
работни ширини от 130 до 
440 см, а работните колела 
са от 2 до 6 бр. Пружинно-
то триточково окачване към 
задната навесна система 
гарантира стабилност и поз-
волява работа при всякакви 
видове почви. Окачването на 
работните органи, по два на 
независима рама, позволява 
отлично копиране на терена.

* Прикачните сеносъби-
рачи модели CADDY, EASY 
RAKE и RT значително уве-
личават производителността 
при събиране на сено. Работ-
ните тела в модела RT могат 
да бъдат 7 до 13, а работ-
ните ширини до завидните  
430-760 см. Пружините на 
всяко тяло са 40, а диаме-
търът на работното тяло е  
140 см, с механична и хидра-
влична настройка на ширина-
та, в зависимост от модела 
и хидравлично повдигане и 
снижаване на работните тела.

* Сеносъбирачките от 
модела Easy Rake са изклю-
чително подходящи за съби-
ране на люцерна. Характе-
ризират се с много висока 
производителност с оглед 

на възможния захват от 630 
до 830 см, с работните коле-
ла 10, 12, 14 броя. Ширина-
та на работните тела може 
да се поръча опционално с 
размери 150 см и допълни-
телно централно колело. Хи-
дравлични двойнодействащи 
цилиндри сгъват и разгъват 
рамата, както е и при моде-
ла CADDY. 

* Прикачният сеносъби-
рач модел Caddy е с работни 
ширини от 480-740 см и може 
да се похвали с отлична ра-
бота в наклони и пречупени 
местности, а работните ко-
лела при този вариант са от  
8 до 12 бр.

* Единичните роторни се-
носъбирачи могат да бъдат с 
2 колела, при модела GF или 
с 4 колела, както е при мо-
дела RR. Работната ширина 
при GF е 330 см, транспорт-
ната - 130 см, а мощността на 
трактора е 40 к. с. При другия 
представител на единичните 
роторни сеносъбирачки, мо-

делът RR, минималната мощ-
ност на трактора е 20 к. с., 
работните ширини могат да 
бъдат от 320 до 420 см. При 
всички модели пружинните 
органи са с дебелина 5 мм 
и са изработени от стомана 
С85, което значително уве-
личава времето за употреба. 
Имат редуктор за задвижва-
не на рамената и винт за на-
стройване на височината на 
пружините, което улеснява 
работата с инвентара.

* Двойната роторна се-
носъбирачка DRAGONFLY се 
характеризира с изключител-
но висока производителност с 
оглед работната ширина от 700  
-780 см. Хидравличното сгъва-
не на рамата при транспорти-
ране до 2.5 м и хидравличната 
настройка на работната ши-
рина дават възможност бързо 
и директно от кабината да се 
управлява инвентара.

По материали 
 на Универвал-НВГ

(Следва)

Продължава от стр. 4

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

тел. 088/868 85 08
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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

Предлага каменна сол,  блокчета за близане обогатени 
с минерали и витамини, кофи с меласа и премикси. Дос-
тавка до клиента в рамките на 3 работни дни.

Тел: 00359 898 508 935
www.edit-5.eu

Email: edit5@abv.bg
Facebook:  

ET ”Georgi Semov – Edit 5”

За здрави и продуктивни животни.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТ. ЗАГОРА

Разработва селекционни програми за повишаване на ге-
нетичния потенциал при говеда, овце, зайци и птици; тех-
нологии за отглеждане, инвестиционни и бизнес проекти за 
животновъдни ферми; технологии за отглеждане на полски 
култури при поливни условия.

 Лабораторният комплекс към Земеделски институт – 
Стара Загора разполага с научно-експериментална и на-
учно-приложна лаборатория за изследване на качествения 
състав на млякото, анализ на фуражи и компоненти, както 
и популационно-генетична лаборатория.
Предлага елитни породи говеда, овце, зайци и птици.

тел.: 042/ 606 991, тел./факс: 042/ 607 048
e-mail: mar_k@abv.bg  www.zem-ins-stz.hit.bg

Massey Ferguson, све-
товна марка на AGCO, беше 
удостоена с престижната 
френска награда за чуж-
дестранен износител. Тя е 
признание за големия при-
нос, който производствена-
та фабрика за трактори на 
Massey Ferguson в гр. Бове, 
в региона на Пикардия, прави 
за страната и региона, като 
се превръща във водещ при-
мер измежду чуждестранните 
инвеститори, базирани във 
Франция.

Наградите Les Grands 
Prix de l'Export са органи-
зирани от BFM Business, 
France’s Economics TV и 
Radio каналa за новини. В 
тях участват чуждестранни 
компании, които имат значи-
телен принос във Франция 
с множество продукти и са 
добре разпознаваеми марки 

в своя сектор. На церемони-
ята в Париж, представителят 
на френската агенция Мюрел 
Пенико връчи наградата за 
чуждестранен топ износи-
тел на Ричард Маркyeл, ви-
цепрезидент и директор на 
Massey Ferguson за Европа, 
Африка и Близкия изток.

Massey Ferguson се 
управлява от дружество-
то майка AGCO, което е 
със седалище в гр. Дълот, 
Джорджия – САЩ.

Фабриката в гр. Бове кон-
струира и произвежда трак-
тори Massey Ferguson от 80 
до 400 к. с. Тя е най-големият 
производител и износител на 
селскостопански машини във 
Франция. Около 14 500 бр. 
трактори напускат поточната 
линия всяка година, като 85% 
се транспортират по целия 
свят. През последните двана-

ЗАВОДЪТ НА MASSEY FERGUSON, БОВЕ -  
ЧУЖДЕСТРАНЕН ТОП ИЗНОСИТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Реклама

десет месеца четири нови се-
рии трактори са били пуснати 
в производство и представе-
ни на световните пазари.

Ричард Маркyeл отбеляза: 
„AGCO продължава да прави 
големи и значими инвестиции 
във фабриката в Бове. През 
последните пет години са 
вложени над 300 млн. евро в 
инвестиции и реорганизации, 
което доведе до повишаване 
на качеството и стандартите 
на производство. Този про-

изводствен опит и бързина 
в съчетание с нашия широк 
обхват, високо качество и 
последни технологии в произ-
водствената линия, ни прави 
конкурентноспособни, можем 
да отговаряме на всички оч-
аквания на клиента и да за-
пазим водещата си роля като 
номер едно сред износители-
те на селскостопанска техни-
ка във Франция”. 

По материали  
на Варекс

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

FИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!
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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

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

Гаранционен и извънгаранцио-
нен сервиз.

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

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

ЧУДЕСАТА НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ
í Ератостен е сравнително дъл-

бок лунен кратер. Той е най-крайната 
западна точка на планинската верига 
Montes Apenninus. Кратерът е с добре 
дефинирани кръгов ръб, терасира-
на вътрешна стена. Той е кръстен на 
древногръцкия астроном Ератостен от 
Кирена, който изчислява диаметъра на 
Земята и разстоянието до Луната и до 
Слънцето.
í Montes Apenninus e пресечена 

планинска верига в северната част на 
близката страна на Луната. Тя е кръс-
тена на Апенините в Италия. Образува-
нето им датира преди около 3,9 мили-
арда години.
í Снимката е направена с 200 мм 

Шмидт-Касегрян телескоп, ASI120MC 
планетарна камера. Кадрите от 1 ми-
нута видео са комбинирани в едно из-
ображение.

Инж. Боян Пашев
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Нова услуга за земеделски производители
Кредит и лизинг

Бързина 
на сделката

Максимален размер 
на финансирането

Универсален 
ипотечен кредит

Кредит за 
оборотни средства

Независимо дали се нуждаете от средства, за да се подготвите 
за предстоящия земеделски сезон, искате да купите земя или 
да модернизирате производството си, Агрион е насреща да Ви 
подкрепи с:

Предимства

Финансови продукти

Информация може да получите на безплатния 
национален телефон или на уебсайта ни: 

0800 111 66    www.agrion.bg

Лизинг за земя

Минимална
документация
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