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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

До
Доц. д-р инж. Милка Бобева
Главен редактор
В-к „Земеделска техника”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаема г-жо Бобева,

От името на Управителния съвет на Института за агростратегии и иновации и лично от мое име имам удоволст-
вието да поздравя Вас и Организационния комитет на отличието „Принос в механизацията на земеделието” по 
случай откриването на третото издание на конкурса. Убедени сме, че през 2016 г. конкуренцията за призовете отново 
ще е сериозна, а събитието ще привлече още повече участници и ще се радва на още по-голяма публичност. В до-
пълнение бих искала да обърна внимание, че Институтът за агрострагегии и иновации с радост приветства наличи-
ето на отделно обособено направление „Иновации” в Отличието, тъй като вярваме, че именно иновациите могат да 
бъдат катализатор за едно по-устойчиво и интелигентно развитие на механизацията на земеделското производство. 
В тази връзка считаме, че в рамките на тазгодишното издание на конкурса бихме могли да обединим усилията си 
за полуляризиране на правилното разбиране на понятието „иновации” и внедряването им в българското земеделско 
производство.
В този празничен за организаторите ден, в който поставяте началото на третото издание на конкурса, пожела-

вам на целия Ви екип крепко здраве, енергия и сили, за да продължите с реализацията на тази хубава инициатива, 
обединяваща образованието, науката и бизнеса в областта на селскостопанската механизация.
Използвам възможността и да Ви благодаря за доброто сътрудничество между ръководения от мен институт и 

редакционния екип на вестник „Земеделска техника”. Убедена съм, че партньорството ни ще продължи да работи в 
полза на информирания избор на българските фермери.

 С уважение:
 Светлана Боянова
12.05.2016  Председател на УС
гр. София Институт за агростратегии и иновации
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Земеделие

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ
Произвежда  и предлага  базови и 

сертифицирани семена и посадъчен ма-
териал от сортове и хибриди, създадени 
в Института - пшеница, царевица, овес, 
полски фасул, люцерна, грах, фий и но-
воселекционирани семенни и безсеменни 
десертни сортове лози.

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност 
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прила-
гането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения, 
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за 
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, лю-
церна и производство на лозов посадъчен материал.

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www. izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ШАФРАНОВИ ЛУКОВИЦИ – ЦЕНИ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН 

И БИОЛОГИЧНИ ШАФРАНОВИ ПРОДУКТИ
ПОСРЕДНИЧИ СЪС СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШАФРАНОВИ ЛУКОВИЦИ
С ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД 

И НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРИ ПОРЪЧКА: до 1000 бр. над 1000 бр.
 7- 8 = 0,25 лв. 7–8 = 0,20 лв.
 8–9 = 0,27 лв. 8-9 = 0,22 лв.
 9-10 = 0,33 лв. 9-10 = 0,28 лв.
 10-11 = 0,36 лв. 10-11 = 0,31 лв

Хасан Тахиров – 0889 842702; E:maill hasantahirov@abv.bg

По проект AGR0042.20140328 
„Опазване на почвите в България“, 
на 14. 06. 2015 г. от 09,00 часа 

в Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
ще се проведе работната среща.

www.cbs-uni-ruse.bg
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На 7 и 8 юни 2016 г. зе-
меделските производители 
ще се запознаят с научните 
и научно–приложни пости-
жения в ИЗС „Образцов чи-

флик”- Русе: 
ПШЕНИЦА „ВЕНКА 1” - 

При знат от ИАСАС през 2009 
г. Сорт Венка е белокласа 

Десертно безсемен-
но грозде „Зорница

Полски фасул „Об-
разцов чифлик 12”

Полски грах 
„Русе 1”

Десерно безсеменно
грозде „Тангра”

Люцерна 
„Приста 5”

Люцерна 
„Роли”

Пшеница „Венка 1” Пшеница „Дунавия” Овес „Алекси”

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Продължава на стр. 6

Началото на бъдещия 
Институт по розата и ете-
ричномаслените култури, 
град Казанлък е поставено 
през 1907 година. Въпреки 
многобройните реорганиза-
ции, Институтът израства от 
малко опитно поле до воде-
що научно звено в етерично-
масленото производство.
През 1907 година Минис-

терството на търговията и 
земеделието отделя дваде-
сет и шест дка от Държав-
ния овощен разсадник в 
Казанлък, за да се засадят 
донесени от Франция масло-
дайни рози и други аромат-
ни растения. Така под ръ-
ководството на Константин 
Малков се слага началото 

ИРЕМК СТАВА НА 110 ГОДИНИ

На 12 май 2016 годи-
на от 15 часа в корпус 8, 
зала 121 на Русенски уни-
верситет ”Ангел Кънчев” 
се състоя официално-
то откриване на третото 
поред Отличие „Принос 
в механизацията на зе-
меделието”. Началото на 

ОТКРИВАНЕ НА ОТЛИЧИЕТО

БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 7
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ЗТ

БЕЗ СЪРЦЕ НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОЛИВАНЕ НА 
ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Ìîáèëåí: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

- Г-н Натев, 
възможно ли е у 
нас да отглеждаш 
лозя и да пече-

лиш? 
- До 2002-2003 година гроздето се изку-

пуваше от винпромите. Този, който може-

ше да даде повече пари, той го купуваше. 
Минаха години и започнаха да намаляват 
изкупната цена на гроздето. През 2003 
-2004 г. тя стана по 30-40 ст. за 1 кг гроз-
де. Това е под неговата себестойност. И 
оттогава лозарството за по-дребните про-

По случай 25 годишнината на в. „Земеделска техника” 
решихме да повторим интервюто за семейни лозарски сто-
панства, което бяхме направили преди 20 години (февруари, 
1996 г.) с нашия верен читател и станал наш добър приятел 
Михаил Натев. За отрасъл „Земеделие” представлява особен 
интерес проблемът „Имат ли бъдеще семейните стопан-
ства?” /ЗТ/

Продължава на стр. 8

Отглеждането на площи с етерич-
но-маслени култури в България се уве-
личава непрекъснато през последните 
години. Те стават предпочитани поради 
възможността за добра печалба и бър-
за реализация на продукцията. Правил-
ното им отглеждане е от  съществено 
значение за гарантиране на  висок и 
качествен добив. Поливането на рас-
тенията е едно от най-важните меро-
приятия за реализирането на качест-

Продължава на стр. 7
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
Комбайн Claas LEXION 460, октомври 1999 г.  100 000 лв.
Комбайн Claas COMANDOR 228SL, октомври 1994 г. 50 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 460, ноември 1999 г. 110 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 440 II, октомври 2003 г. 140 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 450, декември 2000 г. 120 000 лв.

Комбайн Claas LEXION 480, май 2001 г. 60 000 EUR
Комбайн Claas LEXION 480 – 5 br., юни 1999 г. 120 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 460 evolus, юни 2002 г. 130 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 580, юли 2005 г. 190 000 лв.
Комбайн Claas LEXION 580, юни 2005 г. 195 000 лв.

АГРОБЕТ ЕООД, гр. Дулово, Тел.: 0888/008 854 ЕКО ФУУД ЕООД, гр. Дулово, Тел.: 0878/303 208

Комбайн Claas Lexion 440, употребяван - 125 000 лв.
Комбайн Claas Mega 218VX, употребяван - 98 000 лв.
Сламопреса Internacional 435 D, употребявана  – 5 900 лв.
Сламопреса Krone 120/80, употребявана - 42 000 лв.
Култиватор S.PINET – 5,00 m, употребяван  – 14 500 лв.
Култиватор RAU UNIMAT 4,40 m, употребяван  – 5 800 лв.
Пръскачка МАСТЕР 1000/18, употребявана - 10 500 лв.
Пръскачка щангова NARDY MEGA 1200, употребявана 8 500 лв.

ЕТ КЛАС Калин Димов, Тел.: 0897/811 203

YANMAR YM1110D
YANMAR F24D
MITSUBISHI MT23
YANMAR AF26D
YANMAR AF33D
YANMAR FX32
YANMAR AF24D FL
YANMAR RS33DFL

ТЕХНО ГРУП – М ЕООД, Тел.: 0888/587 093

YANMAR MT30
ISEKI KC500F
KUBOTA B6001
MITSUBISHI MT1601
ISEKI TU200
SATON ST1510
MITSUBISHI MT17(4WD)
MITSUBISHI MT20(4WD)

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

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

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.

• 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 2 броя хедери за слънчоглед 6-редови, Метал-
агро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро със-
тояние; Сеялка SGRICOLA, малко употребявана. Цени по 
договаряне. За контакт тел: 0888/540485.

• Продавам: Мелница отлична, затваряща цикъла - зърно, 
брашно, хляб. Тел.: 0888/885 743.

• Продавам – заменям в Родопите, Пампорово, парцел с 
площ 2156 м2, намиращ се на 100 м от първата станция на 
новата ски писта и лифт Стойките – Снежанка с отлична 
локация на ексклузивна цена. Тел.: 0877/773 034.
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Земеделие

Час Дейност Отговорник
09.00-09.30 Регистрация на участниците Зорница Дочева
09.30-09.40 Откриване на срещата. Представяне 

на участниците
доц. Г. Митев

09.40- 09.50 Приветствие от Ректора на 
Русенския Университет

проф. д-р 
Велизара 
Пенчева

09.50- 10.00 Приветствие от Фондация „Америка 
за България”

Виолета Недева

10.00 10.10 Приветствие от посолството на 
САЩ в Р България

10.10-10.20 Приветствие от Oбластния 
управител на област Русе

доц. д-р Стефко 
Бурджиев

10.20- 10.40 Кафе пауза
10.40- 11.00 Дейности по изпълнение 

на проекта
доц. Г. Митев

11.00– 11.45
Практически аспекти по опазване 
на почвите. Как се съветват и 
обучават фермерите от САЩ  и 
България – I част

Проф. Харолд 
ван Ес

11.45–12.00 Въпроси и отговори 
12.00-13.00 Обяд
13.00-13.45 Практически аспекти по опазване 

на почвите. Как се съветват и 
обучават фермерите от САЩ  и 
България – II част

проф. Харолд 
ван Ес

13.45– 14.15 Икономически аспекти при 
приложение на технологията за 
опазване на почвите

Брайън Гогин

14.15-14.30 Практически наръчник по опазване 
на почвите. Измерване - Анализ - 
Решение

д-р Красимир 
Братоев

14.30-14.45 Представяне на фирма PIONEER. 
Съвместни демонстрационни опити

Георги Герджиков

14.45– 15.00 Кафе пауза

15.00-15.25
Прецизното земеделие в действие. 
Интелигентни системи за водене на 
тракторите

Иво Куманов 
– Президент – 
Фирма НИК

15.30– 15.45 Структурирана дискусия. Посещение 
на лабораторията за „Управление 
на почвените и водни ресурси 
в земеделието“. Представяне на 
оборудване за анализ на почвите. 

доц. Г. Митев

15.45-16.30
Неформални срещи с фермерите, 
участващи в проекта, Харолд ван 
Ес, Брайън Гогин и др. 
Анкетиране на участниците. 

доц. Георги 
Митев
доц. М. Михайлов 

16.30 Закриване на работната среща

осилеста пшеница с черве-
но зърно. Класът е средно 
едър, добре озърнен. Зър-
ното е средно едро с добра 
стъкловидност-70%, маса на 
1000 зърна 41 g, хектолитро-
ва маса 80 kg/hl. Средният 
добив на зърно, получен от 
сорта в станциите на ИАСАС 
в Северна България през 
2008 г. е 874 кг/дка, а за 
Южна България - 994 кг/дка.
ПШЕНИЦА „ДУНАВИЯ” - 

Сортът е белокласа, безоси-
леста пшеница с червено 
зърно (var. Lutescens), с 
осилеста брада. Класът е 
средно едър, добре озър-
нен. Зърното е средно едро, 
стъкловидност - 50 %, маса 
на 1000 зърна 42 g, хектоли-
трова маса 80 kg/hl. Брати-
мостта е добра. 
Добив на зърно получен 

в изпитвателните станции 
през 2011 г. - 670 – 750 kg/da.
ОВЕС „АЛЕКСИ” -  При-

знат от ИАСАС през 2007 г., 
сортът е високодобивен, су-
хоустойчив пролетен овес. 
Ранозрял е, с висока еколо-
гична пластичност, средно-
високостъблен, устойчив на 
полягане. От него е получен 
среден добив 640 kg/da. Съ-
държанието на суров про-
теин в зърното му е 15,3%, 
масата на 1000 зърна – 34 g. 
Зърното е едро, със златисто 
- жълт цвят.
ПОЛСКИ ГРАХ „РУСЕ 1” 

- Сортът е признат от ИА-
САС-София през 2009 г. Бо-
бовете са многосеменни - 
съдържат от 4 до 7 семена и 
имат гладка повърхност, със 
средна дължина и ширина. 
Семената са едри, със сфе-
рична форма. Семенната им 
обвивка е светло кремава - 
жълта, а цветът на котилидо-
ните е жълт. 
Броят на семената в 

едно растение е средно 40,2. 
Масата на 1000 семена е 
283,9 гр. /217-311гр./ Съдър-
жанието на суров протеин 
в зърното е 23,15%. По до-
бив на суров протеин, пре-
възхожда стандарта Пле-
вен 4. Средно за периода 
2004-2006 г. при условията 
на ИЗС „Образцов чифлик” 
- Русе са получени 342 кг/
дка, което е с 30% повече 
от стандарта Плевен.
ПОЛСКИ ФАСУЛ „ОБ-

РАЗЦОВ ЧИФЛИК 12” - Сор-

тът е полуувивен с изправен, 
прибран, неполягащ храст. 
Височината на растенията е 
средно 48,3 сm при 52,4 за 
Добруджански 7. Средната 
височина на залагане на 
първия боб е 9,9 сm. Не за-
лага бобове по притките. Се-
мената са от типа полупло-
ски с маса на 1000 семена 
средно 311 g. Максимални-
ят добив, получен от сорта 
в ИЗС "Образцов чифлик", 
е 287 kg/da, а в ДСК –273 
kg/da.
ДЕСЕРТНО БЕЗСЕМЕН-

ННО ГРОЗДЕ „ЗОРНИЦА” 
- Сортът е създаден в Оп-
итното лозе на ИЗС ”Обр. 
чифлик” - Русе, чрез хи-
бридизация на сортовете 
Русенско едро и Кинг руби. 
Зрее втората половина на 
септември. Гроздът е го-
лям (400 g), изравнен, а 
зърното е едро (4.9 g), чер-
вено-сиво оцветено. Кон-
систенцията на зърното е 
хрупкава, а вкусът е хар-
моничен с приятен плодов 
оттенък. Сухото тегло на 
рудиментите в 100 зърна е 
0.22 g. Добивът грозде от 
хектар е около 16 т.
ДEСЕРТНО БЕЗСЕ-

МЕННО ГРОЗДЕ „ТАНГРА” 
- Сортът е късен (узрява 
около 5 октомври). Гроздът 
е голям, със средно тегло 
около 400 g. Зърното е го-
лямо (5.5g), червено-черно, 
с хрупкава консистенция, 
вкусът – неутрален, хар-
моничен. Сухото тегло на 
рудиментите в 100 зърна е 
0.30 g. Добивът грозде от 
хектар е около 18 т.
ЛЮЦЕРНА „ПРИСТА 5” - 

Растенията са високи 70-79 
cm, добре разклонени и из-
правени. Цветът на листата 
е зелен, дължината на сред-
ното листче е 2,6 cm, а ши-
рината – 1,0 cm. Съцветието 
е светло до тъмно лилаво. В 
години с нормални валежи 
той прави по 4 - 5 откоса.
ЛЮЦЕРНА „РОЛИ” - Рас-

тенията са високи 78 cm, 
добре разклонени и изпра-
вени. Цветът на листата е 
зелен, дължината на сред-
ното листче е 2,8 cm, а ши-
рината – 1,0 cm. Съцветието 
е светло до тъмно лилаво. В 
години с нормални валежи 
той прави по 4 - 5 откоса.

По материали на ИЗС 
„Образцов чифлик” 

Среща на участниците в проект AGR0042.20140328 
„Опазване на почвите в България”

14 юни, 2016 г., Канев център, Русенски университет

РАБОТНА ПРОГРАМА

Продължава от стр. 3

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Продължава на стр. 9

Фамилията на Славко 
Аврамов обработва около 
5000 дка в Монтанското село 
Липен и в стопанството му 
работят успешно трактори и 
плугове, закупени и поддър-
жани от Оптиком. Партньор-
ството и работата вървят за-
едно с приятелството.
Запомнящ се и особено 

романтичен бе сватбени-
ят ден за младите Славко 

и Катя заедно с новия JCB 
Fastrac 4220, който ги съ-
пътстваше с горда осанка, 
комфорт и мощност за ра-
дост на близките и гостите 
на сватбата. В стопанството 
на Славко работи и ветеран 
JCB Fastrac 3185. 
Горди сме, че все повече 

млади фермери са активни в 
земеделския сектор, обичат 

СВАТБА С ТРАКТОР
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на научноизследователската работа с 
розата и етеричномаслените култури 
в страната. След неговата смърт през 
1908 година проучванията са изоставе-
ни. Опитното поле е възстановено през 
1921 година като филиал на Централна-
та земеделска опитна станция /ЦЗОС/ 
в София, под методичното ръководство 
на известния български учен Никола 
Пушкаров.
През 1924 година за управител на 

Опитното поле е назначен Константин 
Георгиев. Научната дейност е разделе-
на на два отдела: за опити с розовата 
култура и за опити с етеричномаслени 
растения. Дестилирането на розовия 
цвят се ръководи отделно. След разши-
ряването на опитното поле през 1925 
година е създадена и метеорологична 
станция. През 1928 година са инста-
лирани два модерни казана за дес-
тилация. Създадена е лаборатория за 
проучване на неприятели и болести по 
розата и етеричномаслените култури. 
Поставя се началото и на библиотеч-
ната дейност. През 1943 година оп-
итното поле се преобразува в Опит-
на станция за лечебни и благоуханни 

растения.
През 1945 година Константин Геор-

гиев приключва творческата си кари-
ера. За близо двадесет и две години 
научна работа той създава облика на 
изследователската работа в звеното 
и оставя за поколенията своите ори-
гинални приноси в проучванията на 
маслодайната роза, етеричномаслени-
те и лечебни култури.
От 1945 година до 1980 година ръко-

водител на Опитната станция е Васил 
Стайков. Той насочва вниманието си 
към основните етеричномаслени кул-
тури – маслодайна роза, лавандула, 
мента; започва работа по селекцията 
с тях; проучват се въпроси свързани 
с механизацията, растителната защита, 
физиологията на растенията, техноло-
гията на преработка при маслодайна-
та роза; интродуцират се нови видове 
мента, салвия скларея, едногодишно 
резене.
През 1955 година станцията пре-

минава към Българската академия на 
науките, през 1961 година е обособена 
като самостоятелно научно звено към 
Академията на селскостопанските нау-
ки. От 1 януари 1967 година Опитната 

станция се преобразува в Институт по 
маслодайната роза, етеричномасле-
ните и лечебни култури.
В този период започва усилена ра-

бота за създаване на нови сортове от 
трите основни култури – маслодайна 
роза, лавандула и мента, като се из-
ползват методите на хибридизация и 
отбор. Създават се първите сортове 
маслодайна роза „Пролет” и „Лаван-
дула” - сортовете „Карлово” и „Казан-
лък”, мента – сорт „Климент – 63”.
По проблемите на агротехниката и 

механизацията са изяснени изисква-
нията на културите към основните хра-
нителни елементи; проучено е разпо-
ложението на кореновата система на 
различен тип почви; разработва се нов 
метод за вкореняване на маслодайната 
роза. Едновременно с това се създа-
ват машини специално за етерично-
маслените култури – за подмладяване 
на лавандулата, за жътва на лаванду-
ла, за заравяне на ментови коренища, 
за пръскане на рози и лавандула с 
хербициди. Успешно се решават въпро-
си, свързани с растителната защита и 
много други.

/ЗТ/

вена продукция. Най-високо 
ефективни методи за напоя-
ване на лавандула, маточина, 
роза и други етерично-масле-
ни култури са дъждуването и 
подземното и надземно кап-
ково напояване. Дъждуване-
то се осъществява най-често 
чрез стационарна система 
за дъждуване с разпръск-
вачи или чрез пивот. Пре-
димство при тези системи е 
възможността за създаване 
на въздушна влажност, кое-
то подпомага образуване-
то на листна маса. Аквамат 
2000 предлага на българския 
пазар импулсни и роторни 
разпръсквачи за поливане 
на етерично-маслени култу-
ри, подходяши за работа при 
условия на вятър.  Другият 
метод за поливане на такъв 
вид култури е поливането 
чрез система за подземно 
или надземно капково напо-
яване. Освен традиционните 
системи с вкопани капкови 
маркучи и магистрални и 
разпределителни тръбопро-
води. Аквамат 2000 предлага 
и олекотен вариант на сис-

тема за подземно капково 
напояване. При него магис-
тралните и разпределител-
ните тръбопроводи се из-
пълняват от плоски маркучи 
lay flat, като те се поставят 
над земята, а в нея се вко-
пават капковите маркучи на 
дълбочина около 20-25 см. 
Така направена, системата 
не възпрепятства обработка-
та на културите. Използват 
се лентови капкови маркучи, 
с експлоатационен период 
между 5 и 7 години, колкото е 
и периодът за отглеждане на 
маточина и лавандула. Това 
позволява изграждането на 
системи за подземно капко-
во напояване на земя, която 
фермерите ползват под наем 
за определен период от вре-
ме. Останалата част от систе-
мата е напълно преместваема 
и може да се използва и на 
други полета. Този тип „оле-
котени“ системи са значител-
но по-евтини от стандартните 
за подземно капково напоя-
ване, което намалява първо-
началната инвестиция.

По материали 
на Аквамат 2000

конкурса тази година беше 
дадено по време на XVIII-то-
то Русенско изложение за 
техника, технологии, стоки 
и услуги. Организаторите 
са МЗХ, Селскостопанска 
академия, Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев”, Агра-
рен университет – Пловдив, 
Научно-технически съюз по 
машиностроене и вестник 
„Земеделска техника”. 
На събитието присъства-

ха деканът проф. д-р Генчо 
Попов и зам. деканът на 
Аграрно-индустриалния фа-
култет доц. Калоян Стоянов; 
директорът на ИЗС „Образ-
цов чифлик” в Русе доц. д-р 
Галина Дякова - представи-
тел на ССА; г-н Красимир 
Вълев - председател на 
регионалния съюз на фер-
мерите „Дунавско зърно” 
– Русе; журналисти от БНР, 
Agro tv; преподаватели от 
университета в Русе; спе-
циалисти; представители на 
фирми; посетители на изло-
жението и др.
След встъпителните 

думи на главния редактор 

на вестник „Земеделска 
техника” доц. д-р инж. Мил-
ка Бобева, беше предста-
вена кратка презентация, 
напомняща целта на създа-
дения конкурс, основните 
организатори на Отличие-
то, както и миналогодишни-
те победители в трите на-
правления. Беше прочетен 
и поздравителен адрес от 
Светлана Боянова, пред-
седател на Управителния 
съвет на Института за аг-
ростратегии и иновации по 
случай откриването на тре-
тото издание на конкурса. 
Бяха направени изказвания 
от съорганизатори и гости 
на събитието.
Организаторите поздра-

вяват работещите в сектор 
„Земеделие” и приканват 
всички фирми, произвеж-
дащи и внасящи техника 
за селското стопанство, 
както и земеделските про-
изводители да участват 
и тази година в Отличие-
то. Формулярите могат да 
бъдат свалени от сайта 
www.zemedelskatehnika.com.

/ЗТ/

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ 
КУЛТУРИ СТАВА НА 110 ГОДИНИ

Продължава от стр. 3

БЕЗ МАШИНИ НЯМА 
ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПОЛИВАНЕ НА ЕТЕРИЧНО-
МАСЛЕНИ КУЛТУРИ

Продължава от стр. 4 Продължава от стр. 3

Земеделие
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изводители тръгна все назад и 
назад. Половината българско 
вино се произвежда нерегла-
ментирано в гаражи и се про-
дава частно. Това посочват от 
Лозаро-винарската камара. А 
как дребните производители 
иначе могат да  покрият раз-
ходите си, след като винзаво-
дите ги  ограбват? Те или не 
изкупуват българско грозде, 
или предлагат много ниски из-
купни цени. Затова отрасълът 
ще се съсипе, особено за нас, 
дребните лозари.
Някои винзаводи създа-

доха свои лозя. Например, 
по-рано винзаводът в Перу-
щица изкупуваше гроздето, 
произведено в местността 
от Перущица до Асеновград, 
ние го наричаме „Яка”. Изку-
пуваше се грозде от 50 – 60 
000 декара лозя. Сега не ку-
пуват нищо, може би само 
на своите служители. Винза-
водът в Перущица създаде 
лозе в двора си. Може ли от 
тези 10 -15 декара да произ-
ведеш достатъчно грозде, за 
да правиш вино? Известно е, 
че ползваха шира от чужби-
на. Как може да внесеш шира 
от Македония и тя да струва 
22 стотинки? Няколко години 
правиха вино от тази шира 
и заляха пазара с некачест-
вено вино и компрометираха 
нашето винопроизводството.

- Ще развиваш ли сто-
панството си занапред?

- Като прочетох в брой 21, 
2015 г. на вестник „Земедел-
ска техника”, че в Калифорния 
отглеждат лозя от 1921 г, прос-
то им завидях. Защо и при нас 
не е така? Лозята се свърши-
ха. Преди години, според пуб-
ликации, имали сме 1 мил. и 
200 – 300 хил. дка, а сега са 
около 800 000 декара,. 

Тези лозя, които бяха от 
ТКЗС, сега са нерентабилни, 
първо защото голяма част от 
тях изсъхват, изискват повече 
поддръжка, падат колове, къса 
се телта, все трябва да попра-
вяш и да влагаш средства, не 
могат да се покрият разходите 
по поддръжка, а други пък не 
можем да опазим от крадци. 
Най-малко 10 декара изоста-
вих, защото са разположени 
по-настрани и ги обират, не 
мога да ги опазя. 6-7 декара 
от старите лозя, сорт „Кабер-
не”, които имах, останаха, от 
новите, които създадохме, съм 
много доволен. Сега имаме 
15 дка нови лозя – 5 декара 
винени и 10 десертни, главно 
от сорт „Велика”. Преди 20 
години имахме 50 дка, а сега 
отглеждам два пъти по-малко 
лозя – 25 дка.  Колко пари да-
ваш и колко изкарваш от едно 
лозе - това определя дали да 
го запазиш и да продължиш 
да го обработваш. За съжале-
ние, често това, което изкар-
ваш от тях, не може да покрие 
разходите. При днешните из-
купни цени, за да е рентабил-
но лозарството, един декар 
лозе трябва да дава средно 
800-850 кг грозде, а ние полу-
чаваме 200-300 кг. Миналата 
година беше добра и получи-
хме по 500 кг. Но гроздето се 
изкупува на безценица и пак 
не можем да си покрием раз-
ходите. Цялата политика е на-
сочена към унищожаване на 
семейното лозарство в отра-
съла. Не може да отглеждаш 
лозя и да печелиш. Това е. 
Ако не продаваш вино частно, 
нищо няма да получиш и си 
на загуба..

- Как стои въпросът със 
субсидирането на лозар-
ството?

- Реално от субсидиите 

нищо не получаваме, но поне 
да бъде нормална изкупната 
цена на гроздето. Аз съм член 
на Лозаро-винарската каме-
ра и имам удостоверение за 
производство на грозде, вино 
и ракия. Откакто регистрирах 
лозята имам документи за 
производител. За съжаление, 
до нас не достига своевре-
менно нужната информация. 
Например, минаха 4-5 години, 
отивам да заявявам лозята, а 
те ми казват, че не мога да 
получа субсидии, защото вся-
ка година трябва да ги реги-
стрирам. Но никой не ми бе 
съобщил за това изискване. 
Ето защо пак не получавам 
субсидии.
Намалихме насажденията, 

които отглеждаме от 50 на 
25 дка. Със сина ми Стефан  
създадохме нови насаждения 
- 5 дка винено и 10 дка де-
сертно лозе, като десертното 
е по-перспективно. Цялото 
семейството работим в лозя-
та, но основно Стефан се гри-
жи за производството.
За съжаление лозарите у 

нас нямат защита, не се съ-
образяват с тях. Например, 
в лозето имаше един цимен-
тов стълб. По поддръжка на 
електрическата мрежа го 
махнаха и поставиха друг. 
Отидохме на другия ден - 
вътре в лозето от машините 
имаше счупени колове, смач-
кани лози, унищожени меж-
дуредия, отъпкано. Заснехме 
го. Обещаха, че ще получим 
обезщетение, но не получи-
хме нищо. Посъветваха ни 
да заведем дело, но в съда 
ще имаме повече разхо-
ди. Подадохме оплакване в 
службата им и на края все 
пак получихме обезщетение. 
Държавата, службите, трябва 
да поддържат с нас по-тяс-

на връзка, да подпомагат и 
дребните производители, ако 
искат да запазим българско-
то традиционно лозарство.

- Как поддържате лозя-
та?

- Не остават пари за мо-
дернизация и за подмяна на 
подпорната система – колове 
и тел за новите лозя, а да не 
говорим за старите. Три хиля-
ди лева струва да направиш 1 
дка лозе, а ние сме създали 
10 декара. Трябва да отделя-
ме по 100 лв. на месец, за 
да се върне тази сума за 30 
години. Това са допълнител-
ни разходи, освен другите за 
производство на грозде. При 
тези условия, как да създа-
ваш нови лозя?
Голяма част от машини-

те, които ползваме в нашите 
лозя, са български, но сме ги 
купили отдавна. Благодаре-
ние на това, че съм механи-
затор, бил съм и тракторист 
и успявам да ги поддържам, 
дори ги подобрявам. Други, 
например, за облагородяване 
на лозички, направихме със 
сина ми и така създадохме 
новите насаждения. Резит-
бата и беритбата в лозята е 
ръчна и изисква участието на 
повече хора.
Въпреки всички труднос-

ти, със сина ми продължава-
ме да отглеждаме лозя и да 
произвеждаме вино. Храним 
надежда, че ще се подобри 
грижата за развитието на 
този отрасъл в нашата стра-
на. Напоследък все повече 
взе да се говори и пише за 
лозарството. Радостно е, че 
полезна информация получа-
вам от в. „Земеделска техни-
ка”. Следя всеки негов брой с 
интерес. Честит юбилей!

Доц. д-р инж. Милка 
Бобева 

БЕЗ СЪРЦЕ НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ
Продължава от стр. 4

Първата модерна сграда на терито-
рията на Технологичния парк в Монта-
на – Търговско-сервизният център на 
Оптиком, беше открита официално на 
12 май. На церемонията присъстваха 
собствениците, партньорите и клиенти-
те на фирмата. Лентата на новия обект 
беше прерязана от Нейно превъзходи-
телство посланика на Великобритания 
у нас г-жа Ема Кейт Хопкинс, кмета на 
Монтана Златко Живков, представите-
лите на партньорите JCB, Великобрита-
ния и Argo Tractors, Италия и управите-
ля на Оптиком Веселин Генев.
Оптиком „влезе“ в Монтана преди 

5 години, а през май 2014 г. старти-
ра строителството на модерен агро-
център. За две години компанията ин-
вестира в него над 2 000 000 лв., като 
центърът е най-модерния й в страната. 
Теренът, собственост на фирмата, е 7.5 
дка, а сградата е с 1 200 кв.м разгъна-
та площ. В нея се помещава съвреме-
нен сервиз за ремонт, обслужване и 
поддръжка на трактори и земеделска 
техника, в който работят 8 висококва-
лифицирани специалисти и се извърш-
ват гаранционни и извънгаранционни 
сервизни дейности. Базата разполага 
и с магазин и склад за резервни части, 

консумативи и смазочни материали за 
селскостопанска техника, конферентна 
зала за обучения и срещи с клиенти, 
просторни и удобни офиси. Осигурен 
е и достъп за хора в неравностойно 
положение.

„Благодаря на Оптиком, че повярва-
ха на Монтана и бяха първите, събрали 
кураж да влязат в нашия Технологичен 
парк. Мястото е от най-комуникативни-
те в целия Северозапад”, подчерта при 
откриването кметът Живков.
Посланик Хопкинс изрази своето 

задоволство, че британската компания 
JCB, световен лидер в производството 

НОВ ТЪРГОВСКО-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР НА ОПТИКОМ

Земеделие
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Стара Загора, кв. Кольо Ганчев
м.: 0884/226 576

Официален вносител на зеленчукови семена на фирма Бейо Заден – ХоландияОфициален вносител на зеленчукови семена на фирма Бейо Заден – Холандия

на строителни и земеделски машини и 
многократно награждавана от Британ-
ската кралица, има голям успех и на 
българския пазар в резултат на 10-го-
дишното си сътрудничество с Оптиком.
Джон Смит, генерален директор на 

JCB Agriculture, отчете важността на 
опитния екип и високите стандарти в 
обслужването на клиентите, осигуря-
ването на сервиз и резервни части, 

които българската компания успешно 
налага. Телескопичните товарачи JCB 
са №1 на българския пазар. 
Партньорите на Оптиком от италиан-

ския завод за трактори ARGO Tractors 
чрез Джанкарло Монтаняри, мениджър 
продажби връчиха на Веселин Генев, 
управител на Оптиком плакет за „Из-
ключителен професионализъм, работа 
и отдаденост през 18-годишното сътруд-
ничество и значими успехи за разви-
тието и популяризирането на марките 
LANDINI и McCORMICK в България“.

2016 година е емблематична за 
Оптиком, компанията навършва 25 
години и едновременно с това успеш-
но приключва 5-годишния си план за 
инвестиции в изграждане и модерни-
зиране на търговските и сервизните 
си бази в страната.

По материали на Оптиком

НОВ ЦЕНТЪР НА ОПТИКОМ

земята и работата и усилията им не са 
напразни. 
Честита радост на Катя и Славко, 

желаем им здраве и дълъг щастлив 
съвместен живот!

По материали на Оптиком

СВАТБА 
С ТРАКТОР

Продължава от стр. 6
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Интервю с Иван Иванов, бранд ме-
ниджър Manitou във фирма Златекс

- Какви нови възможности дава 
MANITOU на вашата фирма? Как до-
пълва технологичното ви портфолио?

- Следвайки политиката на компа-
ния ЗЛАТЕКС  за задоволяване висо-
ките изисквания на земеделците в Бъл-
гария,  започваме съвместна работа 
с френския производител MANITOU. 
Това  ни дава възможност да запълним 
нашето портфолио с телескопични то-
варачи и повдигачи, отговарящи на из-
искванията на компанията за качество, 
здравина и технологически иновации.

- Защо българските фермери тряб-
ва да купят Manitou от Златекс?

- Българският земеделец измина 
дълъг и труден път  до подмяната на 
стария машинен парк с машини от за-
падноевропейски производители. Той 
/земеделецът/ е напълно наясно с 
предимствата, които брандът MANITOU 
предлага. Нашата работа е само да го 
посъветваме за правилния модел, под-
ходящ за неговата ферма. Kвалитетът и 
качествата на машините MANITOU, са 
известни на българския  модерен земе-
делец много отдавна.

- Как стои в ценово отношение 
Manitou в сравнение със своите кон-
куренти на българския пазар?

- Предлаганите възможности  и 
ефикасност на работа, както и макси-
малният конфорт  за оператора нямат 
сравнение и са без конкуренция.

- Има ли готовност Златекс да пое-
ме обслужването на новите машини?

- Да. Разбира се. Тук от огромно 
значение е опитът, който Златекс при-
добива вече 25 години. 
Нашите сервизни специалисти са 

добре обучени, а локацията на нашите 
сервизни центрове ни дава възмож-
ност за бърза реакция.

Доника Асенова

MANITOU НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД
www.tractorinvest.com

Богата гама 
пръскачки 

Agromehanika 
налични на 
склад.
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Фирма SANIDAS е 
основана в Гоуменис-
са през 1984 г. от г-н 
Евангелос Санидас. 
Фирмата развива дей-
ност в Гърция, Кипър, 
България, Македония, 
Румъния. Компания-
та започва дейност-
та си с производство 
на селскостопанска 
техника. Не след дъл-
го се специализира в 
производство на ма-
шини за обработка на 

лозя, овошки, рози, 
билки и етерично-мас-
лени растения. През 
последните години със 
сътрудничеството на 
германската фирма 
K.U.L.T. създаде нова 
гама специализирана 
техника за механичен 

контрол на плевели 
при зеленчуци, бил-
ки, специални култури, 
декоративни растения 
и разсадници. Всич-
ки машини са тества-
ни в био стопанства 
с различни култури и 
обстоятелства.

При нас ще откриете пълна гама машини за обработка на лозя, 
овошки, рози, етерично-маслени култури и други


