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Отличие

С  п О д К Р Е п А Т А  Н А :

„пРИНОС В МЕхАНИзАЦИЯТА 
НА зЕМЕдЕЛИЕТО”

ФОРМуЛЯРИТЕ зА  учАСТИЕ МОжЕ дА НАМЕРИТЕ НА САйТА  
www: zemedelskatehnika.com

О Т Л И ч И Е  -  2 0 1 6  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

25 години  в. „Земеделска техника“

1 2 2  Г О д И Н И

бЕз МАшИНИ  
НЯМА зЕМЕдЕЛИЕ!

ОТЛИчИЕ
принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

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

l Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

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

l Системна настройка на сървъри и друго мрежово обо-
рудване

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

l Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютър-
на и електронна техника

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

l Предпечатна подготовка и печат
l Издателска дейност
l Доставка на консумативи

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

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

www: nolis-bg.com

Интервю с доц. д-р Калоян Стоянов, 
зам. декан на  факултет „Аграрно- 
индустриален”, РУ „Ангел Кънчев”
- Разговаряме с Вас по време на 

Русенското изложение. Какви фирми 
вземат участие?

- В университета за 18-та поредна 
година се провежда традиционно изло-
жение, като форматът и идеята са от 

Интервю с Теодор Власов,  
фирма Власови АГРО,  

с. Побит камък, Разградска област
- Откога се занимавате със земе-

делие? В какво се изразява Вашата 
дейност, какви култури отглеждате?

- Нашата фирма е семейна, управи-
тел е брат ми. Той е земеделец вече 
повече от 18 години. В землището на  

РуСЕНСКОТО ИзЛОжЕНИЕ – 
СРЕщА НА бИзНЕСА И НАуКАТА

В зЕМЕдЕЛИЕТО НЯМА  
дВЕ ЕдНАКВИ ГОдИНИ

Продължава на стр. 8 Продължава на стр. 8
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Информация

Продължава на стр. 7

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трактори и комбайни на 
фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна тех-
ника на водещи све-
товни фирми.

Гаранционен и из-
вънгаранционен сер-
виз.

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

за контакти:
Сливен - Карлово

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

Т Е х Н О  Г Р у п  -  М
директен вносител на :

ЯпОНСКИ ТРАКТОРИ
И пРИКАчЕН ИНВЕНТАР

чЕТВЪРТИ МЕждуНАРОдЕН НАучЕН КОНГРЕС 
„МАшИНИ зА СЕЛСКОТО СТОпАНСТВО”

Световният лидер в при-
биращата техника, NEW 
HOLLAND, обнови една от 
най-предпочитаните си се-
рии – високопроизводител-
ните и надеждни комбайни 
Сх. По отношение на цялата 
серия сега фермерите могат 

да избират между два моде-
ла пет-сламотръсни машини 
– СХ 7.80, СХ 7.90 и четири 
шест-сламотръсни, съответ-
но СХ 8.70, СХ 8.80, СХ 8.85 
и СХ 8.90. Мощностният диа-
пазонон на серията започва 

ИНТЕРАГРИ бЪЛГАРИЯ  
пРЕдСТАВИ НОВАТА СЕРИЯ CX

заместник-министърът на 
земеделието и храните доц. 
Георги Костов беше удостоен 
с годишната награда на Асоци-
ацията на българските градове 
и региони за „заместник-ми-
нистър на годината”.

Наградата беше връчена 
по време на Общо събрание и 
конференция на тема „Местни-
те власти и регионалното раз-
витие”, организирана от Асоци-
ацията на българските градове 
и фондация „Конрад Аденауер”.

чЕСТИТО!
/ЗТ/

ГЕОРГИ КОСТОВ  -   
зАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ГОдИНАТА

Агропари е новият пор-
тал за земеделие, който съ-
бира новините, търговците на 
стоки за земеделието и земе-
делските производители на 
едно място. В Агропари мо-
жете да намерите онлайн ма-
газин за всички видове стоки, 
необходими за работата на 
земеделския производител, 
новини за агробизнеса и по-
лезна информация. 

Тук лесно можете да от-
криете всичко, което ви е 
необходимо в областта на 
земеделието. В магазина 
на сайта ще намерите нави-
гационна техника, торове и 
препарати за листно подхран-
ване, специализиран софту-

ер, компютърна техника със 
и без софтуер за земеделие, 
а скоро и земеделска техни-
ка за обработка на земята, 
оборудване за животновъд-
ни ферми и др. Разгледайте  
нашите предложения на 
http://agropari.com или по-
сетете нашия магазин  
http://shop.agropari.com и из-
берете най-подходящите ре-
шения за вашия бизнес. В Аг-
ропари ще откриете и полезна 
информация от най-актуалните 
сайтове за земеделие, актуал-
ни новини и специализирани 
услуги за агробизнеса.

За всички, предлагащи 
стоки и услуги за земедели-

АГРОпАРИ – МЯСТОТО, КЪдЕТО 
 бИзНЕСЪТ СЕ СРЕщА СЪС зЕМЕдЕЛИЕТО

четвъртият международен научен конгрес „Машини за 
селското стопанство” ще се проведе от 22 до 24 юни 2016 
година в хотел „Аква Азур” в курорта „Св. Константин и 
Елена” във Варна. Той се утвърди като авторитетен научен 
форум и събира учени от много страни. На него се обсъж-
дат последните достижения на науката и техниката в облас-
тта на машините и технологиите за селското стопанство. 
Тази година ще бъдат представени 84 научни доклада на 
учени от 17 държави - България, Беларус, Грузия, Естония, 

Иран, Казахстан, 
Китай, Македо-
ния, Непал, Па-
кистан, Полша, 
Русия, Словакия, 
Турция, Украйна, 
Чешка република 
и Южна Африка.  

Особен инте-
рес предизвикват 
докладите на проф. Мируашвили от Грузия - „Усъвършенства-
не на навесната система на почвообработващи машини”, на 

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 7
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Реклама

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

УНИКАЛНИ МОДЕЛИ НА БЕЗСИТОВИ АЕРОДИНАМИЧНИ 
СЕПАРАТОРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО.

l	Няма сложни възли и агрегати.
l	Ниска енергоемкост.
l	Бърз преход от култура на култура. Машината може да почиства 

независимо от влажността на зърното.
l	Почистване на всички видове семена.
l	Отделяне на семена с повишени посевни и добивни качества.
l	Високо точна калибровка на семената по фракции.

СЕпАРАТОРИТЕ зАЕМАТ ЛИдЕРСКИ пОзИЦИИ  
СРЕд зЪРНОпОчИСТВАщИТЕ НАшИНИ.

n конвейерни сушилни за най-голяма гама материали, 
в т. ч. билки и зелени фуражи – както насипни, така и 
балирани;

n шахтови, флуидизационни и др. сушилни за зърнени 
култури, фуражи, насипни продукти; 

n камерни и тунелни касетъчни сушилни за плодове и 
зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и мн. др.

n котли – водогрейни и парни, в т. ч. за автоматизира-
но изгаряне на отпадъчна биомаса;

n слънчеви инсталации;
n влагомери за различни материали;
n линии за гранулиране, в т. ч. биопелети и биобрикети.

СушИЛНА ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИЯ

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02

GSM 0888 93 67 62  (61)  www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:
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Земеделски пазар

МАшИНИ ВТОРА упОТРЕбА
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.

ЕТ КЛАС Калин димов, Тел.: 0897/811 203
YANMAR AF-22
YANMAR F20D
ISEKI GEAS25(changing tires)

ISEKI TA262F
ISEKI TA230F
ISEKI TU160F

KUBOTA-A ASTE A-17
KUBOTA-A ASTE A-17
KUBOTA-A ASTE A-17

MITSUBISHI MT21D
MITSUBISHI MT15D
MITSUBISHI D1650

ТЕхНО ГРуп – М ЕООд, Тел.: 0888/587 093

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.

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.

L2201 22 к.с. 6 100 лв.
201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 S 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 DT 22 к.с. 8 900 лв.
L2402 S 24 к.с. 7 900 лв.
L2402DT 24 к.с. 8 900 лв.
L2600 26 к.с. 8 100 лв.
L2601 26 к.с. 8 500 лв.
L3000 30 к.с. 9 000 лв.
L3001 30 к.с. 10 200 лв.
L3500 35 к.с. 10 200 лв.

L1500 15 к.с. 4 300 лв.
L1500DT 15 к.с. 5 500 лв.
L1501 15 к.с.  4 700 лв.
L1501Dt 15 к.с. 5 700 лв.
B1600 16 к.с. 5 700 лв.
L1800DT 18 к.с. 5 900 лв.
L1801 18 к.с. 5 300 лв.
L1801DT 18 к.с. 6 100 лв.
L1802S 18 к.с. 6 300 лв.
L1802DT 18 к.с. 7 500 лв.
L2000 20 к.с. 5 500 лв.
L2000DT 20 к.с. 6 700 лв.
L2002 S 20 к.с. 6 900 лв.
L2002DT 20 к.с. 7 900 лв.

ТЕЛКОМ инженеринг” ООд, 1606 София, “Лайош Кошут”1, тел.: 02/950 12 45, факс: 02/952 68 09, 0888 651 587
lТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) lИнвентар и резервни части за Kubota серия L (13 - 30 к.с.)

Багерно оборудване 2 000 лв.
Двулемежен плуг 280 лв.
Трилемежен плуг 380 лв.
Роторна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Навесна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Бетонобъркачка 1 350 лв.
Свредло 25-45 см 1 100 лв.
Навесно ремарке 400 кг 750 лв.
Прикачно ремарке/самосвал 1тон/ 1 200 лв.
Задни гуми /нови/ 220 лв.
Предни гуми /6x14/ 75 лв.
Предни гуми /4x12/ 45 лв.
Основен ремонт двуцилиндров двиг. 350 лв.
Основен ремонт трицилиндров двиг. 450 лв.

Всякакъв прикачен инвентар по до-
говаряне! Всички видове резервни 
части по куриер!
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ЗТ

В катедра „Ме-
ха низация на зе-
меделието“ на 
Аграр ния универ-
ситет – Пловдив 
е създаден стенд 
„Почвен канал“, 
който е предназна-
чен за провеждане 
на практически за-
нятия по дисципли-

ните „Земеделски машини“, „Електро-
задвижване в земеделието“ и „Машинни 
елементи“. 

Фиг. 1. почвен канал и електрифицирана 
теглителна станция към него.

Почвеният канал (фиг. 1) се състои от 
бетонно корито с бордове, върху които 
са поставени метални релси 1. Вместо 
почва, бетонното корито е запълнено с 
пясък, който позволява по-лесното му 
поддържане в рохкаво състояние и в под-
ходяща влажност. Като теглителна стан-
ция се използва метална платформа 5, на 
която са положени четири броя бетонни 
тежести (поз. 6 - G1, G2, G3 и G4), всяка 
от които с тегло от по 35 kg, като общо-
то тегло на цялата количка и тежестите 
е около 250 kg. Това тегло е достатъч-
но да осигури необходимото сцепление 
между задвижващите метални колела и 
металните релси. Металната платфор-
ма с тежестите е поставена на количка 
с четири метални колела 4, всяко едно 
от които е задвижващо. За задвижва-
нето на колелата се използва трифазен 
електродвигател 3, с мощност 0,75 kW и 
номинална честота на въртене nдв = 930 
min-1. Електродвигателят предава движе-
ние на задвижващите колела на колич-
ката чрез двустъпален зъбен редуктор 2, 

който има предавателно число 22,5. Към 
теглителната станция е монтирано навес-
но устройство 12, на което се закрепват 
работните органи 13. Осигурено е копира-
не на терена с опорно колело 11, с въз-
можности за нагласяване дълбочината на 
работа. На теглителната станция е монти-
рано електрическо табло 8, което служи 
за управление на електродвигетеля и за-
щита на електросистемата и персонала. 
На подвижен кабел е закрепен блок за 
управление 10 с един бутон „Стоп” и два 
бутона „Пуск-Напред” и „Пуск-Назад“. На 
количката са монтирани крайни изключ-
ватели 7, служещи за автоматично спира-
не при достигане на двете крайни точки 
на почвения канал. Електросистемата се 
захранва от трифазни кабели 9, със сече-
ние 3х2,5+1,5 mm2.

Фиг. 2. Работни секции на земеделски ма-
шини: а) – плужно тяло; b) – секция от раз-

садосадачна машина; c) – работна секция от 
сеялка за точна сеитба.

Досега от студенти са подготвени и 
разработени три работни секции (фиг. 2): 

плужно тяло, секция от разсадосадачна 
машина и работна секция от сеялка за 
точна сеитба, които са включени в учеб-
ния процес и с тях се извършват демон-
страции при упражненията.

Фиг. 3. Лабораторно занятие по сеитба на 
царевица на стенда „почвен канал“ със 

студенти от специалност „Аграрно инже-
нерство“.

Със създадения стенд „Почвен канал“ 
могат да се извършват демонстрации на 
различни видове работни органи на зе-
меделски машини и на отделни секции 
на такъв тип машини; управление и за-
щита на трифазни асинхронни двигатели; 
защита на персонала от токови удари; 
определяне на предавателни отношения 
на механични предавки; определяне на 
теглителни усилия на работни органи; на-
стройване на електронното управление 
за определен режим на работа; демон-
стриране на работата на електрическите 
апарати за управление на силнотокови 
електрически вериги и др. 

В лабораторни условия могат да 
бъдат показани в работно състояние 
плужни тела за основна обработка на 
почвата, култиваторни секции за окопа-
ване, загърляне, окопаване с внасяне на 
минерален тор, садачни секции от раз-
садосадачни и картофосадачни машини, 
секции от сеялки за точна сеитба и от 
редосеялки  и други. 

Осигурено е задвижване на стенда 
от електрифицирана и електронизирана 
задвижваща станция, използваща рел-
сов път. При нея е предвидено безсте-
пенно изменение на скоростта на движе-
ние чрез честотен инвертор, движение и 
в двете посоки с реверсивен въздушен 
пускател и привеждане на механизмите 
от работно в транспортно състояние и 
обратно.

Доц. д-р инж. АнгелТрифонов, 
Аграрен университет – Пловдив

зАдВИжВАщА СТАНЦИЯ зА дЕМОНСТРАЦИОНЕН пОчВЕН КАНАЛ

Ангел Трифонов

Според проучванията 
на оперативната иноватив-
на група с водещ партньор 

„Био Австрия“, за зеленчу-
ците, които се произвеждат 
през зимата с нисък разход 
на енергия се отваря една 
иновативна пазарна ниша. 

Tова представлява възмож-
ност за фермерите да по-
вишат продажбите си, чрез 
разнообразяване на същест-
вуващата си продуктова 

гама през зимата. За да се 
промотира производството 
на зимни зеленчуци като 
привлекателен бизнес и за 

зИМНА РЕКОЛТА: ИНОВАТИВНО  
зЕЛЕНчуКОпРОИзВОдСТВО

Продължава на стр. 8
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ИНТЕРАГРИ бЪЛГАРИЯ пРЕдСТАВИ НОВАТА СЕРИЯ CX
Продължава от стр. 3

АГРОпАРИ – МЯСТОТО, КЪдЕТО  
бИзНЕСЪТ СЕ СРЕщА СЪС зЕМЕдЕЛИЕТО

чЕТВЪРТИ МЕждуНАРОдЕН 
НАучЕН КОНГРЕС

Информация

от 340 к.с. за модела CX 7.80 до 490 к.с. 
за CX 8.90. Това прави CX 8.90 най-ви-
сокопроизводителният конвенционален 
комбайн в света.

Шестсламотръсните модели от серия-
та разполагат с очистваща площ до 6,5 м² 
и повишена мощност. Обемът на бункера 
за новия модел СХ 8.85, както и за най-го-
лемия модел СХ 8.90, е разширен до  
12 500 л, с подсигурено разтоварване от 
126 л в секунда.

преди бялата жътва, официалният 
партньор на NEW HOLLAND у нас, фир-
ма ИНТЕРАГРИ българия, предлага и 
специални цени за серията Сх 8, стар-
тиращи от 350 000 лв. без ддС. 

Ето и малко повече информация за 
новостите: Кабината Harvest Suite™ Ultra 
е изцяло обновена. Обемът ѝ е повишен 
до 3,7 м², „обвити“ в 6,3 м² стъкло, което 
е със 7% повече в сравнение с предиш-
ните модели. Сред основните предим-
ства на обновената кабина е и намале-
ното ниво на шума до едва 73 децибела. 
Фермерите могат да избират между три 
нива на комфорт на седалката. Най-ви-
сокият клас седалки са тапицирани с 
кожа и разполагат с редица удобства, 
като подгряване, обдухване, възможност 
за промяна на позицията нагоре и на-
долу, както и автоматична настройка 
според теглото, която неутрализира и 
най-сериозните неравности.

Интелигентните и интуитивни системи 
за автоматизация пестят време и пови-
шават производителността при жътвата, 
а оптималното решение е многофункцио-
налният джойстик CommandGrip™. Бла-
годарение на неговата ергономичност 
ръката не се натоварва, а всички важни 
функции на комбайна и хедера се упра-
влява бързо и лесно. Всички параметри 
на работа на машината са показани на 
големия цветен монитор IntelliView IV. 

Комбайните CX8.90 отговарят на стан-
дарта Tier 4A, благодарение на своите 
двигатели FPT Industrial Cursor 10, оборуд-
вани с технологията ECOBlue SCR. Ком-
байните CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80 и 
CX8.85 отговарят на по-високия стандарт 

Tier 4B, благодарение на своите двига-
тели Cursor 9, използващи технологията 
ECOBlue HI-е SCR. И двата варианта на 
доказаната технология ECOBlue, използ-
ват AdBlue, за да преобразуват опасните 
азотни оксиди, съдържащи се в отрабо-
тените газове, в безвредна вода и азот. 
ECOBlue технологията не връща отрабо-
тени газове към двигателя. Ползите са 
очевидни – намалени горивни разходи, 
облекчена работа на машината и др. 

Разходът на гориво при серията  
CX 8, оборудвана с технологията 
ECOBlue, е с 10% по-нисък, в сравне-
ние с моделите отговарящи на Tier 3. 
При транспорт на ход, двигателят под-
държа 1400 об./мин, което допълнител-
но понижава разхода на гориво. 

За ефикасно овършаване комбайни-
те от серията СХ 8 използват система 
от 4 барабана. Високопроизводителните 
машини на NEW HOLLAND разполагат 
и с най-големия барабан в индустрията, 
с диаметър от 750 мм. Това значително 
намалява начупването на зърното, по-
нижава вибрациите, с което предпазва 
трансмисията и осигурява достатъчно 
инерция за перфектна работа при влаж-
ни условия или неравномерни култури. 
В допълнение ъгълът на контрата от 111 
градуса значително подобрява сепари-
рането, благодарение на увеличената 
площ.

Както най-мощните зърнокомбайни, 
световните рекордьори NEW HOLLAND 
CR, така и най-производителните сламо-
тръсни комбайни – СХ, използват патен-
тованата система Opti-Clean™. Тя пови-
шава очистващия капацитет с до 20%, 
като оптимизира хода на системата и 
ъглите на разпределение на материала. 
Тръскащата дъска, предситото и горното 
сито се движат независимо едно от дру-
го, за да оптимизират каскадата. По-го-
лемият ход на ситата и по-острият ъгъл 
на подаване на зърното, задържат мате-
риала за по-дълго време във въздуха, за 
по-прецизно очистване.

Самонивелиращият се очистващ 
тракт автоматично неутрализира нега-
тивния ефект от страничните наклони до 

17%. Освен това предотвратява струпва-
нето на маса при завои в края на реда, 
спомагайки за равномерното разпреде-
ление и ненадмината ефективност.

NEW HOLLAND позволява на опе-
ратора да регулира скоростта на 
сламотръсите в зависимост от ус-
ловията на жътва. Този прост избор 
между четири настройки повишава 
производителност та с до 10%. Когато 
машината се изкачва нагоре по на-
клон, скоростта на сламотръсите на-
малява, за да може всяко зрънце да 
остане в комбайна, а когато се спу-
ска надолу, скоростта се увеличава, 
за да се предотврати запушване и 
неефективно сепариране. Съвместна-
та работа на системата с  Opti-Fan™ 
и Opti-Clean™ позволяват машината да 
поддържа 170-240 об./мин. скорост на 
сламотръсите, което осигурява абсо-
лютна ефикасност при жътва.

Системата Opti-Fan™ регулира ав-
томатично скоростта на вентилатора, 
за да компенсира ефекта на надлъж-
ния наклон на машината при работа. 
Операторът задава желаната скорост 
на вентилатора при нулев наклон, след 
което системата автоматично я проме-
ня при движение по склон, за да за-
пази оптималното ниво на очистване. 
Така при работа нагоре по хълм се 
предотвратяват загубите от издухване 
на материала, а при движение надолу 
– натрупвания по ситата. 

Иновативната система SmartTrax™ 
намалява компресирането на почвата с 
до 57%, има и интегрирана система на 
окачване с гумен блок, която сериозно 
понижава вибрациите и гарантира ком-
форт.

Опционалната система Opti-Spread™, 
монтирана зад сечката покрива всички 
изисквания за ширина на разпръскване. 
Системата е допълнително усъвършен-
ствана с добавянето на технологията 
Dual-Chop™. Остатъкът преминава през 
специално гребло с остри като бръснач 
ножове, за да се гарантира фино раз-
дробяване на материала.

По материали на Интерагри

академик Нукешев от Казахстан - „Машина за вътрешно 
почвено диференцирано трислойно внасяне на минерални 
торове”, на проф. Павловски от Полша - „Автономна тех-
нологична платформа за транспорт на биомаса”, изследва-
нията на проф.Сезис от университета в Дикле, Турция за 
връзката между възрастта на зърнокомбайните и загубите 
на зърно при жътва и много други.

По време на конгреса специална презентация ще на-
прави фирма „EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.” от Италия, 
специализирана в производството на хидравлични елементи 
за земеделска техника.

д-р инж. Райчо Георгиев,
гл. секретар на НТС по машиностроене

ето, агропари има специално предложение – възможност да 
продавате онлайн без да рискувате нито стотинка. Включете 
се в нашия онлайн магазин и продавайте продуктите си без да 
плащате абонаментни такси и реклама.

Сега можете да търгувате през интернет без да плащате 
за собствен магазин. Срещу процент от  реално направените 
продажби през магазина, вие ще можете да предлагате про-
дуктите си неограничено, без да се обвързвате с абонаменти. 
Ние ще ви помогнем за популяризирането на продуктите ви и 
ще осигурим цялата необходима поддръжка. 

За информация можете да посетите http://agropari.com  
станете-партньори или ни пишете на office@agropari.com. 

По материали на ВИП Софтуер, Русе

Продължава от стр. 3 Продължава от стр. 3
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Продължава от стр. 2

зИМНА РЕКОЛТА: ИНОВАТИВНО зЕЛЕНчуКОпРОИзВОдСТВО

Земеделие

2014 година да го направим 
във вид на Русенско изложе-
ние за техника, технологии, 
стоки и услуги. Това е ново-
то, което предприемаме като 
начало. Надяваме се да има 
просперитет в тази насока. 
Това наименование е със за-
пазена марка. Тази година 
отново се представят както 
земеделска техника, така и 
различни видове услуги – 
софтуер, хардуер; екологич-
ни продукти – производство 
на биологично кисело мляко, 
биологичен мед. Техниката и 
технологиите са представени в 
областта на животновъдството 
и растениевъдството. Тради-
ционно участват и по-големи 
фирми като Рапид КБ, Варекс, 
Раломекс, Агритрейд, Агри-
корп – на тяхното участие се 
радваме всяка година.

Не трябва да забравяме, 
че тук е мястото за среща на 
бъдещите инженери и агроно-
ми с техниката и технологиите. 
Стараем се да организираме 
една тенденциозна среща по 
време на дните на изложение-
то на студентите с бизнеса и 
науката. По този начин мла-
дите хора черпят директно ин-
формация от производителите 
и дистрибуторите както на тех-
ника, така и на технологиите в 
тази сфера.

- Тази година сте подгот-
вили и Иновативно младежко 
експо.

- Да, това е нов формат, 
който не е правен досега в 
рамките на България. Целта му 
е да даде тласък на младежи-
те, които тепърва са се сблъс-
кали с науката и с иновациите 

в различни сфери на бизнеса, 
визирам както нашата област, 
така и в области като електро-
инженерството, транспорта, 
изкуствата, дизайна на стоки 
и услуги и др.

Тази година обърнахме 
внимание на засилената ре-
клама. Радваме се, че съв-
местно работим и с вестник 
„Земеделска техника”, който 
традиционно се отзовава на 
нашата молба за публикуване 
на подробна информация във 
връзка с представянето на из-
ложението. Разпространяваме 
рекламни материали и покани 
в цялата Русенска област и в 
съседните, където се намират 
нашите 2 филиала на Русен-
ския университет – в Силистра 
и в Разград. Рекламата е сери-
озна, обикновено по медии и 
фирми, които са дистрибутори 
на информационни техноло-
гии, на интернет доставчици и 
в регионалните вестници, раз-
бира се. Благодаря за отзив-
чивостта на вестник „Земедел-
ска техника”, който е признат 
в своята област и отразява 
събитията ни редовно.

- Русенският универси-
тет „Ангел Кънчев” е част от 
организаторите на конкурса 
„принос в механизацията на 
земеделието”. защо е важно 
да има такова Отличие?

- Радвам се за зададения 
въпрос. Той е важен, тъй като 
в това отличие са съсредото-
чени пет големи институции, 
които допринасят силно за от-
разяването на необходимостта 
и важността на земеделието и 
техниката в национален и све-
товен мащаб.

Доника Асенова

с. Побит камък обработва-
ме около 7 000 декара. От 
миналата година разширя-
ваме дейността си – имаме 
около 400 декара в общи-
на Поморие с технологич-
ни култури. Отглеждаме 
основно стандартните – 
пшеница, ечемик, рапица, 
слънчоглед, царевица и 
резене.

Заедно с брат ми във 
фирмата сме 6-ма работ-
ници. Горе-долу спазваме 
една социална политика, 
която сме развили – на  
1 000 декара по един зает. 
Хубавото е, че работници-
те са от землището, в кое-
то работим и тази дейност 
е вид подпомагане на мла-
дите хора. 

- Според Вас какво е 
състоянието на земеде-
лието днес?

- В земеделието съм от 
5 години и досега не съм 
видял 2 еднакви години. 
Аз съм работил в съвсем 
различен сектор и съм 
свикнал нещата да се про-
гнозират с голяма точност. 
В земеделието всичко за-
виси от метеорологичните 
условия. Сегашната обста-
новка е много подходяща 
за развитие на болести 
по пшеницата. Например, 
друга година не се е нала-
гало пръскане с фунгицид 
за трети път, но сега тряб-
ва да го направим. Ако ня-
маше дъждове, няма да се 
налага, но всичко зависи 
от природата. Няма как да 
се планира. Засега всичко 
върви нормално, няма ня-

коя култура със сериозни 
проблеми.

- българинът използва 
ли качествена техника?

- Да, благодарение на 
европейските програми 
и средства България за-
почна обновяване на зе-
меделския си парк. Аз не 
мога да говоря на нацио-
нално равнище, знам това 
от приятелите земеделци, 
които имам. В техните сто-
панства има модерна зе-
меделска техника. В този 
сектор има срокове и те 
са много важни, именно 
затова е нужна нова, мо-
дерна, надеждна техника.

- Според Вас изложе-
нията за земеделска тех-
ника полезни ли са?

- Категорично да! Аз 
съм на мнение, че колкото 
повече информация има, 
не само в земеделието, а 
във всяка област, толко-
ва човек е по-свободен в 
своя избор.

 - Миналата година 
участвахте в конкурса 
„принос в механизацията 
на земеделието” и бяхте 
отличени в категорията за 
големи стопанства. Какво 
мислите за Отличието и 
ще участвате ли отново 
тази година?

- Интересна и полез-
на инициатива на вашия 
вестник! Ако любовта към 
земята е в основата на из-
бора да бъдем земеделци, 
то механизацията е сред-
ството да я осъществим… 
Разбира се, че ще участ-
ваме!

Доника Асенова

Продължава от стр. 2

РуСЕНСКОТО ИзЛОжЕНИЕ –  
СРЕщА НА бИзНЕСА И НАуКАТА

В зЕМЕдЕЛИЕТО НЯМА  
дВЕ ЕдНАКВИ ГОдИНИ

да се повишат познанията на потре-
бителите по тази тема, са необходими 
допълнителни проучвания и дейности. 

Сред прогнозираните резултати 
от работата на оперативната група е 
да бъдат идентифицирани подходящи 
сортове и оптимални периоди за за-
саждане и отглеждане на зимни зе-
ленчуци, така че в крайна сметка да 
бъде постигнато високо качество на 
продукцията. Освен всичко останало, 
проектът осигурява разработването на 
устойчиво решение за пакетиране на 
продуктите, анализ и оптимизация на 
работния процес в този вид производ-
ство и разработването на адекватни 

комуникационни канали като начин да 
се изясни уникалният статус на зимни-
те зеленчуци за потребителите. Друг 
очакван резултат от проекта е изгот-
вянето на икономическа и екологична 
оценка на производството на зимни 
зеленчуци. В крайна сметка земедел-
ските производители ще имат полза от 
съществуването на нова, проучена па-
зарна ниша и от наличната експертиза 
по отношение на производството на 
зимни зеленчуци.

Всичко това ще бъде възможно 
благодарение на иновативния проект 
на водещият партньор в оператив-
ната група „Био Австрия“, който се 
осъществява съвместно с шест земе-

делски стопанства. Като изследова-
телска база на оперативната група са 
включени Училището по градинарство 
и ландшафтен дизайн в Шьонбрун; Из-
следователският институт по биологич-
но земеделие - FIBL Австрия; Агротех-
ническият център Wies; Градинарското 
училище в Лангенлойс; Университетът 
по природни ресурси и Центърът за 
изпитване на технологии и иновации 
ОФИ. Консултантските услуги по про-
екта се предоставят от Renate Spraul и 
Eva Derndorfer. Ролята на иновативен 
брокер в оперативната група се изпъл-
нява от Хранителния клъстър на Долна 
Австрия.

По материали на ИАИ

Продължава от стр. 6
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Отличие

учАСТВАйТЕ В ОТЛИчИЕТО  
„пРИНОС В МЕхАНИзАЦИЯТА НА зЕМЕдЕЛИЕТО“

ОТЛИчИЕ – „принос в механизацията на земеделието“, 2016 г.
Ф О Р М у Л Я Р   з А   у ч А С Т И Е

Направление 1  -  „български  производител на земеделска техника“
Уважаеми производители на земеделска техника, моля да отговорите на запитването по-долу  възможно 

най-пълно. Благодарим Ви предварително за отделеното време!

ФОРМУЛЯРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН И ОТ www.zemedelskatehnika.com
Срок за получаване 31 октомври, 2016 г.

Адрес: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6, ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, е-mail: zt@zemedelskatehnika.com
За повече информация и контакти: тел./факс 02/ 875 85 49, 0885 01 35 10; е-mail: zt@zemedelskatehnika.com

Производител:
Година на създаване:

Населено място:

Номенклатура 
на производство:

Лице за контакт
(телефон; имейл):

Изделие, с което се участва: (Моля да прикачите снимка) 

Предназначение:

Намира се на земеделския 
пазар в България от:

Подходящо  
за използване в:

 малко стопанство                      средно стопанство                 голямо стопанство
 полевъдство                                овощарство                             лозарство 
 зеленчукопроизводство              животновъдство                      смесено

Технически параметри:

Актуалност:

Оригиналност:

Тип иновация:  нов  усъвършенстван  адаптиран

Производителност:

Предимства пред останалите 
аналози:

Енергийна и икономическа 
ефективност:

Получени отличия:

Други:
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Реклама

l СИЛОзИ зА зЪРНО 

l зЪРНОпОчИСТВАщИ 

МАшИНИ

„ЛудОГОРСКИ КЛАС“ ООд
проектира, доставя и монтира

9000 Варна, ул. “Драгаш” 14, партер
тел./факс: 052/501 852; 0888 959 375

e-mail: mzdimov@hotmail.com
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Реклама

• ЛОЗАРСТВО
• БИЛКАРСТВО
• СПЕЦИФИЧНИ
   ОБРАБОТКИ 

Clemens GmbH&Co. KG, 
Binger-Seilzug GmbH&Co. KG, 
Seibert Geratebau(BELI) GmbH, 
KULT GmbH, 
W - PERFECT, 
I.ME.CA, 
BISON INS LTD.
ERO-Geratebau GmbH, 
A.Spedo & Figli s.r.l., 
Caeb-International s.r.l., 
Sciacco s.r.l.

СЕЛСКА СТОПАНСКА 
ТЕХНИКА ЗА:

САНИДАС ЕВАНГЕЛОС
1-ви км ГОУМЕНИССА-ПОЛИКАСТРО ,
общ. КИЛКИС П.Κ. 61300 ГЪРЦИЯ
Τ. +30 23430 42522  F. +30 23430 20523  
e-mail: sanidase@otenet.gr • www.sanidas-e.gr  

Фирма SANIDAS предлага машини за биологична и 
конвенционалнна обработка подходящи за отглеждане на 
лозя, овошки, билки, ароматно-лечебни растения и др. 
Разполага с представителства на  известни и уважавани 
фирми.С 32 годшен опит в израбката на селскостопанска 
техника   предлага на пазара  функционални и ефективни 
машини, които помагат в работния процес на земеделеца от 
началото на работа и до край.
Благодарение на висококвалифициран работен  колектив 
фирмата  Гарантира:
      • Високо качество
      • Добро функциониране
      • Бърз и лесен работен режим
Всички машини са придружени от:
      • CE
      • Сертификат от Института по аграрни 
        машини и съоръжения
      • Гаранция за добро качество 
      • Пълна техническа поддръжка  по  всяко време
      • Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
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Златекс

НОВ ТЪРГОВСКО-СЕРВИзЕН ЦЕНТЪР
В годината на своя 25-годишен 

юбилей, компания зЛАТЕКС реализи-
ра своята нова инвестиция в търгов-
ско сервизен център в гр. Враца. Обек-
тът беше официално открит на 1 юни 
с празнична програма в присъствието 
на много гости на събитието - бизнес 
партньори и клиенти. Лентата на новия 
обект прерязаха управителят на ЗЛА-
ТЕКС инж. Нецо Минев,  търговският 
директор на фирмата - Красимир Ми-
нев и зам. председателят на 43 Народно 
събрание г-н Явор Хайтов. 

Новата супер модерна база вече 
обслужва стопаните от района на Вра-
ца, Монтана и Видин. 

Сервизният център е със застро-
ена  площ от 1200 кв. м и разпола-
га с просторен шоурум; конферентна 
зала с капацитет от 40 места; 4 офиса; 
склад за резервни части с площ 220 
кв. м; склад за масла и филтри; сер-
визно помещение с площ от 220 кв. м;  
богат избор от нови трактори FENDT 
и VALTRA, зърнокомбайни FENDT, те-
лехендлери MANITOU и разнообразен 
прикачен инвентар, както и оригинал-
ни резервни части, масла и филтри.

Oбектът предлага 24 часа мобилен 
сервиз; доставка на резервни части в 
рамките на 48 часа; продуктова гама 
от над 25 водещи марки в сферата на 
техниката за земеделието. 

На тържеството домакините подгот-
виха за своите гости приятни изнена-
ди - подаръци  за всички и томбола 
с награди. Четирима земеделски про-
изводители от региона получиха офи-
циално ключовете на новозакупените 
си машини - зърнокомбайн и трактори 
FENDT, трактор VALTRA,  връчени ди-
ректно от бранд бизнес  мениджърите 
на FENDT и VALTRA - г-н Вайеле и г-н 
Ворнанен.

Нека е честит новият център на 
зЛАТЕКС в гр. Враца и да помага за 
по-големите успехи на  българските 
земеделски стопани в региона.


