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С  ПОДКРЕПА Т А  НА :

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА 
www: zemedelskatehnika.com

ОТЛИЧИЕ  -  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 25 години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 2  ГОДИНИ1 2 2  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

 Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

 Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
 Анализ на почвени и листни проби 
 Обучение чрез открити дни, семинари и из-
ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

 Консултации по овощарство

 Райко Даскалов, с. Гавраилово, овощарство  Павлин Киров, с. Войново, полевъдство

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

ТЪРСЯТ СЕ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ В ОВОЩАРСТВОТО 
Интервю с доц. дсн Стефан Гандев, директор на Института по овощарство в Пловдив

- Г-н Гандев, в какви направления 
работи Институтът по овощарство и в 
какви международни проекти участва? 

- Направленията, по които работи 
Институтът, са съобразени с държав-
ната политика в областта на овощар-
ството. В тази връзка провеждаме се-
лекционни и технологични изследвания, 
целящи повишаване продуктивността 
на овощните насаждения. Изследовате-
лите в Института са интегрирани в све-
товната овощарска наука и работят по 

редица европейски проекти. Такива са програма  „COST“, 
„Седма рамкова програма“ и редица проекти с Китай, Маке-

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

 ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете 
от компетентна подкрепа 
за нейната реализация

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни 
и чуждестранни инвеститори
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Овощарство

Продължава на стр. 7

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “БУЗЕМА”
гр. СОФИЯ, ул. ”Маестро Кънев” № 74, 

тел.: 02/856 34 58, e-mail: pgss_sofia@abv.bg

САМО ПРИ НАС!
За учебната 2016/17 г.

ПРЕДЛА Г А
Прием на ученици

Професия „Техник-озеленител“
Специалност „Цветарство“, III СПК
Професия „Монтьор на ССТ“
Специалност „Механизация на СС“, II СПК,
 срок на обучение 4 години
Професия „Озеленител“, I СПК, 
срок на обучение 2 г.

Гимназията предлага обучение: 
Категории В, Ткт, Твк,Твк-з

Автобус 73, 45, маршрутно такси 27, 29

XV ИЗДАНИЕ  „ЗЛАТНА ПРАСКОВА”
28 юли 2016 г. - с. Гавраилово, област Сливен

Село Гавраило-
во, община Сливен, 
от дълги години е 
известно като цен-
тър на Долината на 
прасковите. Този 
традиционен за 
местното населе-
ние поминък нами-
ра своето успешно 
продължение и из-
раз в организира-

ния в нашето село празник  “Златна 
праскова”. В очакване сме за 15-тото 
му издание, което ще се проведе на 28 
юли 2016 г. 
Независимо от  различните периоди 

на икономическото развитие в страна-
та, производството на праскови в Сли-
венския регион е просъществувало и 

се е развивало, благодарение на мно-
гогодишните традиции, натрупания опит 
и усилията на българските земеделци 
да произвеждат качествена продукция. 
Днес прасковените насаждения в ра-
йона са по-малко на брой и големина, 
но все още са водещ поминък за мест-
ното население. Този празник е форма 
на сътрудничество между традиционни-
те производители и се очертава като 
двигател на инициативи за развитие на 

местната общност. Радостен е фактът, 
че отглеждането на прасковени насаж-
дения е предизвикателство за много 
млади хора, които са добре запознати и 

Занимавам се със зе-
меделско производство от 
2006 г., като размерът на 
стопанството ми е 70 дека-
ра, а семейно  обработваме  
120 декара. Това са овощни 
насаждения – 50 дка чере-
ши, 30 дка праскови и 40 дка 

сини сливи. В нашия регион 
климатът, почвата и всички 
условия са благоприятни 
за развитието на такъв тип 
производство. Семейно бях 
предизвикан да навляза в 
този отрасъл от хоби зани-
манията на родителите ми в 

овощарството и от  интерес  
за бъдещето развитие на 
страната ни като член  на 
Европа. 
Обработвам стопанство-

то си с два трактора – Вла-
димировец, производство 
1990 година и Кубота от 

2014 година. Имам дискови 
брани „Алплер” и Карлов-
ска, два плуга „Алплер” и 
две пръскачки „Парлаян” и 
„Тарал”. Разполагам с до-
бра техника, благодарение 
на  реализиран проект по 

ОВОЩАРСТВОТО Е ТРУДОЕМКО ПРОИЗВОДСТВО

Димитър Андреев

Райко Даскалов – с. Гавраилово, Сливенско пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 7

Професионална гимназия по сел-
ско стопанство „БУЗЕМА“ е създадена 
през 1941 година. Тя е единствената в 
София и областта, която извършва при-
ем по специалностите „Механизация на 
селското стопанство“ и „Цветарство“ и 
подготвя кадри за професиите „Монтьор 
на селскостопанска техника“ и „Техник 
– озеленител“.  Срокът на обучение и в 
двете специалности е 4 години. Ученици-
те, избрали да учат в ПГСС „БУЗЕМА“, 
получават II-ра степен на професионал-

на квалификация за професия „Монтьор на селскостопанска 
техника“  и III-та степен на професионална квалификация за 
професия „Техник – озеленител“. Също така и категория В, 
Ткт, Твк,- за работа с машинно – тракторни агрегати, Твк-з – 
за работа с комбайни и резачки. Училището предлага прием 
на ученици със специални образователни потребности /СОП/, 
които получават I-ра степен на професионална квалификация 
за професия „Работник в озеленяването“.
Някогашното Българско училище за земеделски и 

ПГСС „БУЗЕМА“ – 
УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ  

инж. Орлин Иванов

Продължава на стр. 6
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Информация

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД
www.tractorinvest.com

Богата гама 
пръскачки 

Agromehanika 
налични на склад.

П р о е к т 
B i o e n e r g y 4 
Business (b4b), 
финансиран от 

ЕС, стартира през 2015. Той показва на 
потенциалните оператори и инвеститори 
как се използва биомаса по енергийно 
ефективен и рентабилен начин. С цел 
да се стимулират инвестициите в паза-
рите за топлина в средносрочен мащаб, 
b4b планира да достигне до потенциал-

ните инвеститори и да ги образова чрез 
поредица от семинари, екскурзии и пъ-
тувания с учебна цел.
Изкопаемите горива в Европа са ос-

тарели и често са източник на неста-
билност за бизнеса. Когато става дума 
за големия скок към възобновяеми из-
точници на енергия, за мнозина липсата 
или недостигът на информация действа 
като силна спирачка. В такъв контекст, 
биоенергията има какво да предложи - 

тя вече осигурява енергия с устойчива 
и достъпна доставка на голям брой фир-
ми навсякъде на континента. Биоенерги-
ята покрива повече от 60% от потребле-
нието на ЕС за възобновяема енергия 
- дял, който непрекъснато расте и се 
очаква да продължи така и в близко бъ-
деще. Този успех може да се обясни с 
факта, че биоенергията е подкрепена от 
зряла и ефективна технология, заедно 

БИОЕНЕРГИЯ

Тазгодишните бъл-
гарски домакини по 
проекта „Хляб на 
мира“ – Николай Ки-
ров (председател на 
Съюза на зърнопро-
изводителите от Бурга-
ска област) и Теодор 
Тодоров (председател 
на Съюз на зърнопро-
изводителите „Мар-
кели“ – Карнобат) съ-
браха гости, приятели 
и колеги на ритуалното зажънване на ръжта в с. Кликач, обл. 
Бургас.
Представители на управляващата проекта германска асоци-

В красивите лозя 
на винарска изба 
„Братя Минкови” при 
голям интерес мина 
демонстрация, орга-
низирана от Опти-
ком ООД озаглавена 
„КРАЛЯТ НА ЛОЗЯТА 
в действие“! Фирмата 
показа най-новите си 
модели специализира-
ни трактори и инвен-
тар за обработка на лозя и овощни насаждения. Тракторите 
LANDINI се произвеждат от над 140 години в Италия, съчета-

ХЛЯБ НА „МИРА“ 2016 ENOROSSI 
С НОВА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

FARESIN - СИЛА И МОЩКРАЛЯТ НА ЛОЗЯТА 
В ДЕЙСТВИЕ

Фирма „УНИ-
ВЕРСАЛ-НВГ“ – гр. 
Долна Оряховица 
представи  на бъл-
гарските фермери 
машини за зелена 
линия на итали-
анската компания 
ENOROSSI. Висо-
ката производител-
ност, ниските раз-
ходи и минималната 
поддръжка  са само някои от качествата на техниката за съ-
биране и обръщане на сено. Здравата конструкция на рамата 
и роторите гарантират отлични резултати дори и при работа 

Телескопичните 
товарачи с марка 
FARESIN, познати 
на българския па-
зар като мощни и 
надеждни машини, 
вече се предлагат и 
в обновена серия с 
VARIO трансмисия 
и двигатели Tier 4i 
Stage IIIB.
Италианската 

марка FARESIN не 
спира да внедря-
ва нови и иновативни технологии в производството си. Об-
новената гама телескопични товарачи е с разнообразни и 

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 6
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

Машина Модел Модиф. Година Часове Мощност, 
к.с.

Двигател 
цилиндри

Цена без 
ДДС

ТРАКТОР ARION 420 CIS 2015 440 100 4 107 500 лв.

ТРАКТОР ARION 520 CIS 2008 3640 125 4 64 000 лв.

ТРАКТОР AXION 810 CEBIS 2012 980 210 6 136 850 лв.

ТРАКТОР AXION 820 cmatic 2011 1200 230 6 119 000 лв.

ТРАКТОР AXION 830 CEBIS 2014 1100 218 6 172 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2013 2980 260 6 140 750 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2010 3880 260 6 108 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CIS 2015 760 268 6 195 500 лв.

ТРАКТОР AXION 920 CMATIC 2013 1600 320 6 180 000 лв.

ТРАКТОР XERION 3800 2009 3680 380 6 180 000 лв.

УНИВЕРСАЛ-НВГ – 0889/231 012

ТРАКТОРИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ/
МОДЕЛ

К.С. ГОДИНА НА 
ПРОИЗВОДСТВО

МОТО-
ЧАСОВЕ

John Deere 9560RT 560 2013 1800
John Deere 9300 360 1998 10800
John Deere 7215R 215 2011 2080
John Deere 8300 200 1999 14800
John Deere 8260R 260 2013 1050
Кировец K7444P 400 2005 1000
Case MX 285 285 2005 7700
Case Magnum 310 310 2009 8000
Massey Fergusson 
8737

380 2014 1620

Deutz-Fahr L720 220 2008 4600

Deutz-Fahr  M620 160 2010 2560
Challenger MT765C 320 2009 7300

КОМБАЙНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ/

МОДЕЛ
К.С. ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ

John  Deere 1170 170 1998 6800
John Deere 9880STS 465 2002 2000
John Deere 9780CTS 310 2001 3240
John Deere 9640i 300 2006 6440
John Deere S690 530 2008 3967
Deutz-Fahr 5695 HTS 360 2009 840

МЕГАТРОН - 0888/686 419
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ЗТ

електрически машини и агрегати 
(БУЗЕМА) е част от историята на 
българското земеделие през по-
следните повече от седемдесет го-
дини и само по себе си е история и 
отражение на българското аграрно 
дело и неговото развитие.
В учебните програми са застъ-

пени новостите на аграрния свят, а 
добре подготвен екип от специали-
сти: агрономи, инженери по селско-
стопанска техника, преподаватели 
по практика и кормуване, водят те-
оретичните и практическите зани-
мания. Професионална гимназия по 
селско стопанство „БУЗЕМА“, гр. Со-
фия, предлага общообразователна  и 

езикова подготовка по английски  и 
италиански език. Учебният процес се 
осъществява от педагози с дългого-
дишен опит. Ефективно е партньор-
ството с Министерството на земеде-
лието и храните и Министерството 
на образованието и науката, което 
дава възможност за участие в ре-
дица общи инициативи, включително 
изложби и състезания на регионално 
и национално равнище.
Повече информация за приема, 

обучението и курсовете за допълнител-
на квалификация можете да намерите 
на сайта на Професионална гимназия 
по селско стопанство „БУЗЕМА“. 

Инж. Орлин Иванов, директор 
ПГСС „Бузема“

ПГСС „БУЗЕМА“ – УЧИЛИЩЕ...

ация „Хляб на мира“ бяха официални 
гости на събитието. След церемони-
ята те изразиха впечатленията си от 
българските традиции и обичаи. Посе-
щението на немската делегация бе и 
във връзка с предстоящото домакин-
ство на България на международната 
конференция „Мир и земеделие“ през 
2017 г.
По повод българското участие в 

проекта „Хляб на мира“ бе дадена 
съвместна пресконференция на НАЗ, 
министъра на земеделието Десислава 
Танева и германската асоциация. На 
нея бе съобщено, че НАЗ получава 

подкрепата на МЗХ за организацията 
и провеждането на международния 
форум „Мир и земеделие“, на който 
през 2017 г. се очаква да пристигнат 
делегации от 12-те държави-партньори 
в инициативата, включващи НПО и ръ-
ководства на националните земедел-
ски министерства.
НАЗ обяви и следващото стопан-

ство-домакин от българска страна, 
което ще отгледа ръжта за 2016/2017 г. 
– това ще е фермата на Димитър Ма-
чуганов, председател на Сдружението 
на зърнопроизводителите – Ловеч и 
зам.-председател на НАЗ.

По материали на НАЗ

ХЛЯБ НА „МИРА“ 2016

многофункционални възможности по 
отношение на товароподемност, висо-
чина на повдигане на товара и с широк 
обхват на приложения. Високите пока-
затели позволяват ефикасна работа в 
земеделието като: грижа за животните, 
прибиране на реколтата, товарене и 
разтоварване при животновъдни ферми 
и зърнобази.
Гамата от модели включва различни 

конфигурации и функции с височина на 
повдигане от 6 до 22 метра и товаропо-
демност от 2.5 до 7 тона, с възможност 
за High Speed версия, позволяваща 
транспортна скорост до 40 км/час и ТR 
версия, която превръща телехендлера в 
заместител на трактора при теглене на 
ремаркета до 20 тона. За максимална 
прецизност при маневриране, обнове-
ната серия телескопични товарачи е с 
минимализирани размери - с височина 
на кабината до 1602 см и обща ширина 
със стандартни гуми 2117 см, с нов ер-
гономичен джойстик, управляващ всич-
ки функции на товарача и нов цветен 
LCD дисплей. Новата Queen Cab кабина 
осигурява до 20% по-голяма видимост, 
както и ново ниво на комфорт на опера-
тора с персонализирана настройка на 
седалката.

За пълен обхват на ежедневните дей-
ности във всеки стопански двор, итали-
анската компания предлага широка гама 
от допълнително оборудване, включваща 
различни видове кофи, палетни вилици 
и щипки за бали, осигуряващи голям 
производствен капацитет, както и пълна 
гама от самотоварещи, транспортиращи, 
смесващи и раздаващи фуражите миксе-
ри, предназначени за малки и големи 
животновъдни стопанства. В зависимост 
от нуждите на отделното стопанство, кли-
ентът има възможност да избере между 
прикачен, стационарен или самоходен 
миксер; с хоризонтална или вертикална 
система и избор от един, два или три 
шнека; със съответния подходящ мак-
симален обем. Прикачните вертикални 
миксери с три шнека, модел Magnum, са 
сред най-предпочитаните от по-големите 
ферми, поради лесното обработване на 
цели бали, без да се налага предвари-
телното им нарязване, докато при ферми 
с по-малък брой добитък с преобладава-
що участие на обемисти фуражи като си-
лажи, сено, слама и др. се предпочитат 
хоризонталните системи или вертикални 
с един шнек като модел Rambo. Само-
ходният вариант на миксерите ги прави 
по-гъвкави и с по-лесна експлоатация, 
изпълняващи важни функции във ферми-

те като подменяне на сламеното легло 
на животните и едновременното разпре-
деление на силаж за хранене.
Лидер при самоходните вертикални 

машини TMR е моделът Leader, който 
вече е достъпен в нова версия с подо-
брени технически параметри, осигурява-
щи вместимост от 9 м3 до 28 м3, с избор 
на един или два шнека. Акцентът при но-
востите на модела е структурното реше-
ние за кабината - KingCab, което предос-
тавя комфорт, безопасност и по-голяма 
видимост на оператора.
С най-новия си модел, хоризонтален 

самоходен миксер Pioneer,  FARESIN 
обединява високи показатели като съ-
щевременно гарантира по-малки загуби, 
по-малко износване и по-дълъг живот 
на машината. Pioneer разполага с два 
странични шнека, намиращи се в дъно-
то на миксера, осигуряващи бързо за-
реждане на резервоара, а посредством 
предните фрези се гарантират баланси-
рани дажби. Въпреки големите си раз-
мери 8800х2000х2480 мм новият модел 
на FARESIN e достатъчно лесен за ма-
невриране, ускоряващ до 40 км/час по-
средством 4-степенната скоростна кутия 
(две маханични и две хидростатични пре-
давки).

По материали на Иновекс

Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ FARESIN - СИЛА И МОЩ

По инициатива на 
ГД АГРИ на Европейска-
та комисия, на 5 юли в 
МЗХ се състоя среща с 

представители на АЗПБ, за да получат обра-
тна връзка от страна на неправителствения 
сектор, относно прилагането на мерките през 
първата година на ПРСР 2014-2020. Другите 
поканени браншови организации бяха На-
ционалната асоциация на младите фермери 
в България, Българската асоциация на про-
изводителите на оранжерийна продукция и 
Българска асоциация „Биопродукти“. Те има-
ха възможност да зададат своите въпроси 
пред представители на Управляващия орган 
на ПРСР – дирекция „Развитие на селските 
райони“ към МЗХ и представители на Държа-
вен фонд „Земеделие“.
АЗПБ поиска Европейската комисия да до-

пусне инвестициите за напояване при следва-
щия прием. Друг важен въпрос, който АЗПБ 
постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата 
на референтните цени след приключил прием, 
което доведе до промяна на финансовата рам-
ка на проектите и риск за цялостното неизпъл-
нение от бенефициентите. 
От ЕК отговориха, че всяка държава - член-

ка има свободата да избере обективен и про-
зрачен начин за оценка на допустимите разхо-
ди и че е удачно прилагането на нов публичен 
метод за набиране на оферти през следващия 
прием. Това е метод, който АЗПБ е предлагала 
във времето и се прилага в други държави - 
членки. 

По материали на АЗПБ

Продължава от стр. 3

АЗПБ НА СРЕЩА С 
ЕВРОКОМИСИЯТА



7
бр. 13-2016

XV ИЗДАНИЕ  „ЗЛАТНА ПРАСКОВА”

ТЪРСЯТ СЕ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ В ОВОЩАРСТВОТО 
Продължава от стр. 2

Овощарство

Продължава от стр. 3

дония и Украйна.
- С какви практични раз-

работки може да подпомог-
нете нашите овощари?

- От създаването на Ин-
ститута през 1952 г. до сега, 
имаме значително участие 
в развитието на българско-
то овощарство. Друг е въ-
просът, че през последните 
години земеделските произ-
водители не се възползват 
напълно от  нашите консул-
тации. Считам, че този про-
блем трябва да бъде решен 
на национално ниво и дър-
жавата да намери начини и 
способи да стимулира про-
изводителите, които внедря-
ват новостите в областта на 
земеделието. Още повече, 
че държавата е заинтере-
сована срещу издръжката 
на институтите да получава 
научен продукт, който да се 
предлага безплатно на земе-
делските производители. Що 
се отнася до нашите прак-
тични разработки, ние сме 
в състояние да предоставим 
нови сортове и технологии. 
Можем да бъдем полезни и 
в направленията торене, на-
появане, резитби на овощ-
ните растения и растителна 
защита.

- Има ли търсене на бъл-

гарски сортове и кои са 
предпочитани в овощар-
ството?

- Да, има търсене на 
български сортове, най-ве-
че при ореха. Интересен е 
фактът, че при тази култура 
от консултантските ни услуги 
се възползват както много 
наши производители, така 
и производители от съседни 
на България страни. Интерес 
има и към новите ни сор-
тове ябълки, череши, сливи 
и праскови. За съжаление 
внедряването им в практика-
та не е така масово, както 
желаем. 

- Какво според Вас е 
мястото на биологичното 
производство на плодове, 
спрямо традиционното?  

- Независимо от това 
дали желаем или не, биоло-
гичното производство има 
място в земеделието на стра-
ната ни и според мен ще има 
все по-голяма популярност. 
Това е продиктувано от два 
факта – първо, че държава-
та го подпомага финансово 
и второ, че има все повече 
консуматори, които са готови 
да плащат повече за биоло-
гично чиста продукция. 

- Разсадникът на Инсти-
тута какъв посадъчен мате-
риал произвежда, успявате 

ли  да задоволите нуждите 
на пазара?

- Бих искал да отбележа, 
че ние сме организация за 
научни изследвания, така че 
нашето производство е съ-
образено със структурата и 
числения състав на Институ-
та. Въпреки това ние пола-
гаме максимални усилия в 
това направление и произ-
веждаме овощен посадъчен 
материал от всички овощни 
видове. Най-голямо е произ-
водството ни на орех - между 
12 и 15 хиляди дръвчета го-
дишно. В момента приемаме 
заявки за този овощен вид 
за 2018 г. Очевидно клиенти-
те ни ценят автентичността 
и качеството на посадъчния 
ни материал. 

- Обновява ли се науч-
ният състав на Института, 
има ли приемственост?

- Научният състав на 
Института се обновява не-
прекъснато и е съобразен 

с актуалността на научните 
направления в световен ма-
щаб. На възраст до 35 го-
дини са 37% от научния по-
тенциал на Института. Този 
факт говори за една добра 
приемственост и сравнител-
но млад изследователски 
състав.

- По какъв начин оказ-
вате помощ на производи-
телите? 

- Земеделските произ-
водители могат да изберат 
формата на консултацията. 
Ние извършваме посещения 
на място, както и даваме 
консултации в Института. 
Предоставяме научна ли-
тература, организираме и 
семинари. Бих искал да от-
бележа, че съвременно, кон-
курентно производство на 
плодове е невъзможно без 
внедряването на новостите 
в практиката.

Петя Ноева 

със субсидирането на Сектора „Земеде-
лие“ със средства от Европейския съюз. 

 Целта на празника е да обедини ос-
новни ценности – фолклорното наслед-
ство, веселието и всеотдайния труд на 
хората. 
Това е събитие, което  събира на 

едно място производители на праскови, 
специалисти от Института по овощар-
ство в гр. Пловдив, фирми предлагащи 
препарати за растителна защита и мно-
го весели и усмихнати деца, които съз-
дават допълнителни емоции и озаряват 
празника. 

„Златна праскова” се превърна в 
традиционно и ежегодно провеждано 
мероприятие. Това разшири неговия 
обхват, връзките с научните институти 
и организации на производителите на 
праскови у нас  и в чужбина, популя-
ризира нашия и сходни опити на про-
изводителите. Съхранява културните 
изяви и традиции, съпътстващи всеки 
един празник и спомага за истинското 
възраждане на Долината на праскови-
те – онова, към което хората от тази 
долина се стремят, следвайки целите на 
Европейския съюз.

Организатори на „Златна праскова” 
са Министерството на земеделието и 
храните, кметството на с. Гавраилово, 
читалище „Слънце – 1928“ с. Гавраило-
во, община Сливен, Институтът по ово-
щарство -  Пловдив, Организацията за 
производители на праскови „Българска 
праскова“ ООД. Празникът се провеж-
да под патронажа на Министъра на зе-
меделието и храните Десислава Танева. 
Наред с традиционния семинар за 

производители, тази година в програ-
мата за събитието е включена кръгла  
маса, на която ще бъде дискутирана 
темата: „Овощарството в България – 
проблеми и перспективи за развитие“, 
с участието на Министъра на земеде-
лието и храните и водещи специалисти 
от Института по овощарство в Пловдив.  
По програма празникът включва 

фолклорна програма за детско музи-
кално, певческо и танцово изкуство за 
приза „Златна праскова“  и  многоброй-
ни и разнообразни конкурси и изложби, 
свързани с прасковата и завършва с 
кръшни български хора. 

Димитър Андреев,
кмет на с. Гавраилово, 

община Сливен

Мярка 121 „Модернизиране на земе-
делските стопанства”. 
В зависимост от предстоящите 

задачи ежедневно в трудовата дей-
ност на стопанството са включени 
различен брой лица, наети с едно-
дневни трудови договори. Овощар-
ството е изключително трудоемко 
производство, поради което не е 
толкова привлекателно за млади-
те хора. Въпреки това в региона ни 
има младежи, които сърцато рабо-
тят в този отрасъл. Предпочитани-
ята на земеделските стопани са за 
получаване на продукция, която се 
реализира бързо в консервната про-
мишленост, но това е за сметка на 
пазара за пресни плодове. Тенден-
цията е за в бъдеще на него такива 
да липсват, за сметка на захранва-
нето на фабрики и цехове с получена 
продукция.
Лично аз не членувам в асоци-

ации или сдружения, които да са 
свързани с овощарството. Те трябва 
да се докажат.

Доника Асенова

ОВОЩАРСТВОТО 
Е ТРУДОЕМКО...

Продължава от стр. 3
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Земеделие

БИОЕНЕРГИЯ
с много конкурентни цени на 
горивата в сравнение с въ-
глища, нефт или газ.
На пазара за биоенер-

гия частни лица и големи 
промишлени предприятия са 
били първите, които са въве-
ли в експлоатация напредна-
лите технологии за печки и 
котли. Повечето експерти по 
биоенергия се съгласяват, че 
пазарът за устройства от сре-
ден мащаб е този с възмож-
ности за най-перспективно 
развитие в Европа. Средно-
мащабният пазар класически 
се отнася до инсталации с 
капацитет за отопление, ва-
риращ от 100 kW до 5 MW. 
Тази категория обхваща уре-
ди, които могат да бъдат на-
мерени в обществени сгради, 
като училища, болници, ба-
сейни и в частни имоти, като 
хотели, ферми. Инсталиране-
то на отоплителни котли на 
биомаса в такива съоръже-
ния вече е доказало своята 
стойност и успехите са мно-
гобройни.
Датският технологичен 

институт организира двуднев-
но демонстрационно посе-
щение, свързано с биомаса 
в топлофикационния сектор 
от среден мащаб, което 
ще се проведе в Орхус на 
29-ти и 30-ти септември 2016 
г. Специален акцент ще бъде 
поставен върху използване-
то на сламата като гориво 
за отоплителни централи от 

малък и среден мащаб.  Два-
та дни включват екскурзия 
и работна среща/семинар с 
лектори от производителите 
на котли, топлофикационни 
експерти, разработчици на 
проекти и експерти по био-
енергия.
Друг важен учебен модул 

в проекта b4b е обиколка-
та в Тампере (Финландия) 
на 16-ти и 17-ти февруари 
2017 г. Тя ще бъде посвете-
на на преглед на пазара на 
средно мащабни топлинни 
доставки във Финландия, за-
вършваща с посещение на 
топлоцентрала в самия град 
Тампере. Участниците ще 
имат повод да участват и в 
други теренни посещения по 
пътя обратно.
В допълнение към из-

следователските обиколки, 
повечето партньори по про-
екта също организират обу-
чителни семинари, насочени 
към специфични пазарни сег-
менти, които са били иден-
тифицирани като "най-пече-
лившите" и по-склонни към 
преминаването към биоенер-
гия в собствените им страни. 
Всички семинари се про-
веждат между септември и 
декември 2016 г. и включват 
екскурзия до биоенергийни 
топлоцентрали, разработени 
в рамките на разглеждания 
пазарен сегмент.

По материали 
на Националната 

асоциация по биомаса

в тежки условия. Основната 
цел на италианския произво-
дител при разработването на 
сенообръщачи и сеносъбира-
чи е  намаляване на времето 
за съхнене на растителната 
маса до минимум, бързото и 
ефективно събиране и обръ-
щане на окосеното сено, за-
пазвайки ценните хранителни 
вещества на фуража. 
Голям интерес предизви-

ка уникалният за българския 
пазар комбиниран двоен 
роторен сенообръщач и се-
носъбирач модел DR420-4R, 
който само с няколко лесни 
настройки може да извършва 
шест различни работни опера-
ции. Това е най-предпочитани-
ят модел от всяко стопанство 
като многофункционална ма-
шина за събиране и обръща-
не на сено. DR420-4R може да 
разхвърля сеното, да го пре-
мести и обърне странично  в 
сух терен, да събира сено в 
един или в два откоса, може 
да събира сеното само от ля-
вата страна или да го прераз-
предели при работа по грани-
ца или в сянка.  По този начин 
фермерът не само спестява 
от закупуването на някол-
ко инвентара за събиране и 
обръщане на растителната 
маса, но и увеличава произ-
водителността си с високата  
работна скорост до 15 км/ч. 
Допълнителното оборудване 

на рамената и пружините поз-
волява на роторите да работят 
и в двете посоки на движение, 
което е особено необходимо, 
когато се работи по гранични-
те линии на парцела или се 
преразпределя сеното заради 
сенчести места.  Моделът дава 
възможност за регулиране 
ширината на събиране: в цен-
трален откос от 350 до 420 см, 
в страничен откос до 420 см 
или в двоен откос от 330 до 
420 см.
Друг представител на 

комбинираните сеносъбира-
чи и сенообръщачи е модел 
GF350. Той представлява от-
косна роторна сеносъбирач-
ка, специално създадена за 
равно сеносъбиране  и раз-
хвърляне в площи с нерав-
ности или в хълмисти терени, 
идеален за малки и средни 
стопанства. Работната шири-
на е до 330 см, а механичният  
винт дава възможност  за ре-
гулиране на работната висо-
чина  на пружините.
Всички машини за съби-

ране и обръщане на сено са 
с карданно задвижване със 
съединител, а рамата, работ-
ните органи и пружините са 
произведени от високока-
чествена стомана  C85, което 
гарантира дълъг срок на екс-
плоатация и минимални раз-
ходи за поддръжка.

По материали 
на Универсал-НВГ

ENOROSSI С НОВА 
ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

ват най-доброто от традициите и нови-
те технологии и са отдавна доказали се 
машини и в българските лозя и овощни 
градини.
Инж. Пламен Костадинов – продук-

тов специалист в Оптиком, представи 
няколко специализирани модела Landini 
от серия REX и по-малкия му събрат 
Mistral DT 55. Наблюдаваше се работата 
на тракторите и агрегатираните към тях 
машини. 

Landini REX 90 F е подходящ за широ-
коредови лозови насаждения и овощни 
градини. Неговото тегло е близо 3 тона и 
половина, а двигателят от 90 к. с. гаран-
тира работа с почти всяка прикачна или 
навесна машина – пръскачки, отклонява-
щи и почвообработващи машини, гроз-
докомбайни, тежки двуроторни надроби-
тели и др.

Landini REX 90 F в комбинация с ис-
пански култиватор DAVID със 7 работни 
органа за обработка на реда и междуре-
дието с две ротационни глави. При тази 
машина отклоняването на  главите е 
електрохидравлично – сигурно и надежд-

но решение без опасност от нараняване 
дори и при млади насаждения. 
Втората комбинация бе трактор 

Landini, но във версията REX 90 S. Мини-
малната ширина на тази машина е само 
121 см. Този трактор е изцяло предви-
ден за тесноредови лозови насаждения. 
Двигателят е 4-цилиндров с мощност от 
90 к. с. На предната плоча на трактора 
беше монтирана Г-образна машина за 
контурна резитба на италианския произ-
водител за специализирана лозаро-ово-
щарска техника RINIERI.
Друга показана машина беше пръс-

качка от италианския производител 
NOBILI. Машината е с обем на резерво-
ара 600 литра, навесна с центробежна 
помпа. Вентилаторът е с диаметър 500 мм, 
а движението към него преминава през 
редуктор с две скорости. В кабината на 
трактора се намира джойстик за елек-
трическо двусекционно управление на 
пръскането, т.е пръскането може да 
бъде спирано и пускано от кабината.
Третата комбинация с трактор от 

семейството на REX е с модел 80 GT. 
Серията GT е създадена за овощни на-

саждения и полска работа, но при меж-
дуредие от 250 см тракторът спокойно 
работи. Показана бе и друга машина - 
активна отклоняваща брана за обработ-
ка на реда от италианския производител 
RINIERI. Моделът на машината е EL 115. 
Тя е създадена за работа в междуредия 
от 170 до 250 см. Отклоняващата глава 
е с работна ширина от 60 см, а незави-
симата хидравлична система осигурява 
задвижването на главата. 
Четвъртата комбинация бе с „малък“ 

трактор. Серията Мистрал е констру-
ирана да отговаря на комплексните и 
трудни изисквания на малките ферми, 
които се характеризират с разнообраз-
но производство. Тези трактори успеш-
но работят в оранжерии, лозя, овощни 
и зеленчукови градини. Показан бе 
трактор, който разполага с двигател 
от 55 к. с, механична трансмисия с 32 
скорости /16+16/, удобна кабина и две 
двойки хидроразпределители. Към него 
има компресор, към който могат да се 
прилагат различни пневматични инстру-
менти и машини.

По материали на Оптиком

КРАЛЯТ НА ЛОЗЯТА В ДЕЙСТВИЕ
Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4
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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 2  -  „Иновации“

Уважаеми вносители 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

                           Енергетични машини                       За малки стопанства    /до 200 дка/

Категория:   Самоходни, прибиращи машини   За средни стопанства  /до 1500 дка/

                           Работни машини                              За големи стопанства /над 1500 дка/

Вносител:
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:

 полевъдство 
 овощарство
 лозарство 
 зеленчукопроизводство
 животновъдство
 смесено
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Реклама

КРАЛЯТ НА ЛОЗЯТА И 
ОВОЩНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

www.landini.bg 0 700 20 205

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

България е най-старата страна в Европа, която не е 
сменяла името си от своето създаване през 681 г.

По материали на ЗТ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
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Реклама

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

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

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

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

Нашият колега и приятел 
Александър Марков успешно 
завърши висшето си образо-
вание по бакалавърска специ-
алност „Компютърни системи 
и технологии” към Техниче-
ския университет, София. На 6 
юли той защити с отличие ди-
пломната си работа на тема: 
„Проектиране и разработка на 
обезопасителна система за мо-
тоциклет.” 
От името на целия екип на 

вестник „Земеделска техника” 
и фирма „НОЛИС” пожелаваме 
на младия инженер здраве, без-

брой поводи за радост и много бъдещи успехи! Това е блес-
тящо начало на творческия му път! Продължавай все нагоре! 
Честито!

Националната асоциация 
по биомаса (BGBIOM) e не-
правителствена организация 
с нестопанска цел, която се 

стреми да популяризира възобновяемите енергийни из-
точници, които са достъпни на местно ниво, като раз-
пространява информация и подпомага връзките между 
заинтересованите лица.

Адрес: 4000 Пловдив, ул. Антим първи, 22
Електронна поща: 

office@bgbiom.org; anna@bgbiom.org;
bgbiom.plovdiv@gmail.com

Електронна страница: www.bgbiom.org 

ИНЖЕНЕРИТЕ НИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ
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