
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ  БРОЙ 14 (633)  2016 г.  ГОДИНА XXV  ЦЕНА 0,80 лв.

Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www: zemedelskatehnika.comwww: zemedelskatehnika.com

25 ГОДИНИ

www. nolis-bg.com

ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА



2
бр. 14-2016

Отличие

Продължава на стр. 8

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ- 
ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА

След дълго обсъждане в акаде-
мичните структури и с профсъюзни и 
браншови организации на различни 
нива, на заседание на Министерски 
съвет от 6 юли 2016 г., беше одобрен 
проект на закон за допълнение и из-
менение на Закона за Селскостопан-
ска академия, с който се цели да се 
създадат предпоставки за по-ефек-
тивно развитие на Академията и ней-
ните структурни звена, по-добро съ-
трудничество с бизнеса.  
Селскостопанска академия пред-

ставлява структура от научни институти и опитни станции, 
разположени в почти всички области на територията на 
България. Те използват почвено-климатичните особености 
на страната, от значение са за развитие на регионите и 
имат възможност за пряк контакт със селскостопанския 
бизнес. Наред с това, пазарното производство налага съв-
сем различен подход, което при сега действащата законова 
нормативна уредба не позволява достатъчна гъвкавост и 
оперативност в управлението на финансовите средства.
ССА поддържа повече от 350 бр. сертификати  за сорто-

Тотка Трифонова
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XXIV

Предлага изградени цялостни ре-
шения - доставка на оборудване, из-
граждане на компютърни мрежи, 
внедряване на системата, обучение на 
потребителите, сервиз, издателска дей-
ност и доставка на консумативи.

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

Разполага с екип от опитни и енер-
гични специалисти, които са готови да 
намерят индивидуално решение на Ва-
шия проблем.

тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 
0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com

- С какъв тип земеделско производство 
се занимавате и виждате ли перспектива 
пред него?

- Стопанството ми е от традиционен тип. 
Отглеждам технически култури – слънчоглед 
1400 дка и рапица, а от зърнено-житните  – 
2400 дка пшеница, 600 дка ечемик и  900 
дка царевица. Общата площ на стопанство-
то ми е 5,4 хиляди декара, а целта ни е да 

постигнем оптимално стопанство от около 6 
хиляди декара. 
Перспективи в отглеждането на зърне-

ните култури трудно могат да бъдат набе-
лязани поради непостоянния пазар през 
последните години. Цената на пшеницата 
беше близо 0,40 ст./кг, днес е 0,25 лв./кг. 
При тази амплитуда от 35% трудно може 

Интервю с Павлин Киров, земеделски производител 
от село Войново, област Силистра
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Реклама

МЕГА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИНТЕРАГРИ

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Ìîáèëåí: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

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

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com
Доставка и монтаж на:

Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 
и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и Гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

• Автомобилни електронни везни 
(метални или бетонни) с обхват 
от 10000 до 80000 кг и от 1÷ 24м

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя.

7005 гр. Русе, 7005 гр. Русе, 
бул. “Родина”-80бул. “Родина”-80
082 / 84 44 69, 082 / 84 44 69, 
0888 85 70 850888 85 70 85

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.coe-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.co

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООДАЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италияпроизведени в Италия

тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

Събитието, което се 
проведе на 29 юни в 
с. Плодовитово, в ра-
йона на Стара Загора, 
се превърна в едно от 
най-успешните за фирма 
„Интерагри” и обсъжда-
но с голям интерес от 
земеделската общност.
Фермерите имаха 

възможността да се 

включат в демонстрацията 
чрез три тематични направ-
ления – трактори, комбайни 

и прикачен инвентар. Всич-
ки присъстващи проявиха 

Продължава на стр. 7
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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.
    4,80 лв. за 3 мес.         14,80 лв. за 9 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 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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ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПАЗАР СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕГУЛАЦИЯ
да се види перспектива, но 
в края на краищата зърне-
но-житните култури са бър-
золиквидна стока, за тях има 
пазар и те са лесни за тър-
говия. Имайки предвид това, 
нашето производство е ос-
новно в това направление.   

- Колко души са заети във 
Вашето стопанство?

- Персоналът ни наброява 
общо 9 души, като трима от 
тях са трактористи.    
Като цяло стопанството ни 

е малко. Наблягаме повече на 
модерната техника. Смятам, 
че сме иновативни и търсим 
правилния подход. Може да 
комбинираме различни ма-
шини, за да свършим рабо-
тата по-бързо. Присъствието 
на трактори е намалено като 
брой и като време на работа.  

- Каква техника използ-
вате и тя достатъчна ли е за 
стопанството Ви?

- За големите машини 
като трактори и комбайни из-
ползвам техника марка New 

Holland. Прикачният ни ин-
вентар е главно руски и ита-
лиански. Като цяло машини-
те са нови. Имам 7 трактора 
– два от марка New Holland; 
два Беларус; Фотон.; ЛТЗ 60; 
МТЗ 80. Използвам един зър-
нокомбайн марка New Holland. 
Имам 3 плуга – ERMO SPES 
7; Akril KM 180; Unlu 4+1. За 
обработката на стопанството 
разполагам и с 3 брани бъл-
гарско производство. При-
тежавам една фреза Forigo 
450. Работим и със сеялки – 
Vaderstadt Rapid, UPS-6, СУПН-
6, СУПН-6А, СЗУ 3.2 и СЗТ 3.2. 
За стопанството си използвам 
още и тракторна пръскачка 
Ricosma Atila 3000 и продълбо-
чител Dante. Почти всички ма-
шини, с малки изключения, са 
закупени от „Пряспа – Свето-
зар Киров“, включително и по-
следните ни попълнения – New 
Holland T8.390, ERMO SPES 7, 
БДМ 6.
Имайки предвид размера 

на стопанството, наличните 
ни конски сили на единица 

площ са доста високи. Пре-
запасен съм с поне 70-80% 
от страна на техниката, става 
въпрос за трактори и прика-
чен инвентар. Мисля, че труд-
но някой би имал по-пълен 
машинен двор за тези дека-
ри стопанство. Може би един 
комбайн не ни е достатъчен 
за момента. Само там усеща-
ме някакъв недоимък и липса 
на мощност.

 - Какво е отношението 
Ви към неправителствените 
организации в земеделието?

- Не участвам в нито 
една асоциация. Като цяло 
не виждам с какво тя би 
могла да бъде полезна и на 
колегите около мен. Трябва 
да има регулатор, който да 
направлява сегмента. Става 
дума за ренти, за търговия 
на зърно, за търговия на 
препарати, на торове, тех-
ника, горива. Необходимо е 
земеделският пазар да не 
бъде толкова хаотичен. Има 
нужда той да се регулира и 
да се наблюдава от неправи-

телствени или правителстве-
ни организации. От друга 
страна, според мен трудно 
би се получил някакъв клъс-
тер, в който всички да сме 
единни, да сме равни поне 
към днешен момент и среда-
та, в която се намираме.
Добри са отношенията 

ни с Русенския университет 
„Ангел Кънчев”, стопанството 
продължава да работи с под-
крепата на неговите специали-
сти. Заедно търсим иновации, 
нов подход за обработка и 
отглеждане на традиционни 
култури. Нашата основна цел 
е да вдигнем производител-
ността на единица площ, а не 
да увеличаваме размера на 
площта, както повечето сто-
панства практикуват.
Подкрепяме инициативата 

„Принос в механизацията на 
земеделието”. Тя ще подпо-
могне с повече информация 
за иновативни земеделски ма-
шини и технологии. Ще участ-
ваме в конкурса. 

Доника Асенова

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието
м. март – юли 2016 г.

ДВ брой: 22/22.03.2016 г.
Постановление № 56 от 18 

март 2016 г. за изменение и 
допълнение на Тарифата за 
таксите, събирани от Кон-
тролно-техническата инспек-
ция към Министерството на 
земеделието и храните по 
закона за регистрация и кон-
трол на земеделската и гор-
ската техника
Постановление № 57 от 

18 март 2016 г. за измене-
ние и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за 
регистриране на цените на 
тютюневите изделия, приета 
с Постановление № 192 на 
Министерския съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 71 от 2004 г.)
ДВ брой 28/08.04.2016 г.
Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за тю-
тюна и тютюневите изделия. 
(ДВ, бр. 101 от 1993 г.)
ДВ брой 30/15.04.2016 г.
Постановление № 78 от 12 

април 2016 г. за одобряване 
на тарифа за определяне на 
цените, които се заплащат за 
изпълнението на мерките по 
Програмата за профилактика, 
надзор, контрол и ликвидира-
не на болести по животните 
и зоонози
ДВ брой 34/03.05.2016 г.
Указ № 120 от 26.04.2016 г. 

За обнародване на Закона за 
изменение и допълнение на 
Закона за защита на живот-
ните
ДВ брой 36/13.05.2016 г.
Наредба № 7 от 5 май 2016 г. 

за прилагане на подмярка 
2.1.2. "Консултантски услуги 
за малки земеделски сто-
панства" по мярка 2 "Кон-
султантски услуги, услуги по 
управление на стопанството 
и услуги по заместване в сто-
панството" от Програмата за 
развитие
ДВ брой 37/17.05.2016 г.
Правилник за изменение 

на устройствения правилник 
на дирекция на природен 
парк "Витоша". (ДВ, бр. 12 от 
2012 г.)
ДВ брой 38/20.05.2016 г.
Наредба № 8 от 5 май 

2016 г. за условията и реда 
за изпълнение и контрол на 
промоционални програми за 
земеделски и хранителни 
про дукти
ДВ брой 44/10.06.2016 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 44 
от 2006 г. за ветеринарноме-
дицинските изисквания към 
животновъдните обекти. (ДВ, 
бр. 41 от 2006 г.)
ДВ брой 45/14.06.2016 г.
Указ № 175 от 09.06.2016 г. 

за обнародване на закона 
за изменение и допълнение 
на Закона за подпомагане 

на земеделските производи-
тели.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 7 
от 2013 г. за условията и реда 
за сортоизпитване, признава-
не, вписване и отписване на 
сортовете растения във и от 
официалната сортова листа 
на Република България. (ДВ, 
бр. 97 от 2013 г.)
ДВ брой 52/08.07.2016 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 11 
от 2007 г. за условията и 
реда за признаване на ор-
ганизации на производители 
на плодове и зеленчуци и на 
техните асоциации и за усло-
вията и реда за одобряване 
и изменение на одобрените 
оперативни програми

Петя Ноева

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
За разлика от другите 

държави по света, в Бълга-
рия хората поклащат глава 
за "да" и кимват за "не".

Златното съкровище, 
открито във Варненския 
некропол, е най-старото в 
света, като датира от 5000 
г. пр. Христа. Освен това се 
смята за най-старото техно-

логично обработено злато в 
Европа.

 Популярното българ-
ско розово масло се използ-
ва за направата на някои 
от най-известните и скъпи 
парфюми. Един грам розо-
во масло се произвежда от 
1000 розови цвята.

По материали на ЗТ
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ДЪЖДУВАНЕ НА ПОЛСКИ 
КУЛТУРИ С ПИВОТИ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Земеделие

МЕГА ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ИНТЕРАГРИ

Продължава от стр. 4
интерес към специализираните презентации и 
възможността за тест драйв на трактори New 
Holland до 400 к.с. и прикачен инвентар.
За първи път в България бе представена 

Демо жътва на световния рекордьор, комбай-
нът New Holland CR 10.90. Очистващата му 
система е двуроторна с патентована Twin-
Rotor технология. New Holland CR 10.90 е един-
ственият комбайн в света от клас 10, както 
и най-мощният с 653 к. с. Има най-големият 
бункер в индустрията – 14 500 л. Рекордът му 
е поставен в Англия - CR 10.90 събира близо 
800 тона пшеница само за 8 часа, със среден 
капацитет 110 т на час.
Всички правоспособни присъстващи на 

демонстрацията имаха възможността лично 
да се качат и подкарат тази уникална машина.
По време на Мега демонстрацията Инте-

рагри България изненада фермерите и с ек-
склузивни цени и условия на представената 
нова техника, от които някои присъстващи се 
възползваха още на място и закупиха нужна-
та им техника.
За в бъдеще валидни остават другите 

специални промоционални програми на 
официалния вносител: "Първо жънеш, после 
плащаш" – за комбайните на New Holland, с 
изгодна годишна лихва и до една година грати-
сен период преди първоначална вноска. Тази 
програма дава възможност да се закупи трак-
тор New Holland на преференциална цена, с 
подсигурен безплатен сервиз и резервни час-
ти на половин цена за срок до 3 години.

По материали на Интерагри

За стопанската 2015/2016 
година общият брой на ре-
гистрираните стопанства в 
Пловдивска област е 9 403. 
Обработваемите площи под 
100 ха са 7 230, тези от 100 
хектара до 500 хектара са 256 
броя. Най-малък е броят на 
обработваемите площи над 
500 хектара – 93. Стопанства-
та, които се занимават с рас-
тениевъдство, са 6 956 броя. 
С животновъдство са заети 
1823, а от смесен тип са 624 
земеделски стопанства. 
В Пловдивска област 

растениевъдството е специа-
лизирано в производството 
на зърнени култури, овощар-
ство, лозарство, технически 
култури, зеленчуци, ориз и 
други. 
Към 30 юни 2015 година 

678 157 декара са засети с 

есенни култури, от които 10 
декара са пропаднали. Със 
зърнено-житните култури за 
реколта 2016 година са за-
ети: пшеница 531 141 дка, 
ечемик 49 196, пролетен ече-
мик 4 350, ръж 13 755 и три-
тикале 38 755 дка.
Пролетните култури зае-

мат 471 531 декара, трайни-
те насаждения – 152 244, а 
площите с тютюн са 20 738 
декара. Маслодайният слън-
чоглед е 238 937 дка, цареви-
цата за зърно - 60 240 дка, а 
зимната маслодайна рапица 
- 46 060. При ориза засетите 
площи са 63 200 декара. Към 
30 юни 2016 година данните 
за площи с тютюн са: ориен-
талски 1393 дка, Бърлей 523 и 
Вирджиния с 18 822 декара.
Засетите площи със зе-

ленчукови култури към 30 
юни 2016 година са: пипер 
(10 918 дка), домати (17 756 
дка), картофи (9 209 дка), гра-
дински грах (652 дка), полски 
фасул (1708 дка), крастави-
ци (2878 дка), корнишони 

(14 495 дка), лук кромид 
(957 дка), чесън зрял (245 
дка), патладжан (1 976 дка) 
и зеле (1269 дка).
Площите с трайни насаж-

дения в Пловдивска област 
заемат 152 244,7 дка, в това 
число: 15 008 дка ябълки, 
2052 дка праскови, 16 744 дка 
сливи, 9385 дка череши, 618 
дка круши, 450 дка кай сии, 
2798 дка ягоди, 2014 дка ма-
лини, 14 439 дка маслодайна 
роза, 7346 дка лавандула, 
65 789 дка винени лозя, 
12 233 дка десертни лозя и 
3369 дка вишни.
Животновъдството към 31 

декември 2015 година е из-
разено в следните видове: 
говеда 61 258 броя (в това 
число крави 43 805), биволи 
1122 броя (биволици 717), 
овце 90 628  броя (от кои-
то овце майки 75 606), кози 
15 903 броя (12 111 кози 
майки), свине 16 515 броя 
(2326 свине майки), птици 958, 3 
хил. броя (469,6 хил. кокош-
ки носачки, 62.34 хил. брой-

лери), зайци 10 692 (от тях 
3675 зайкини майки) и 25 231 
пчелни семейства.
Извършените регистра-

ции на земеделска и горска 
техника и машини за земни 
работи до 5 юли 2016 годи-
на са: 117 верижни тракто-
ри, 5 943 колесни трактори, 
94 самоходни шасита, 1 095 
друга самоходна техника, 
2411 тракторни ремаркета, 52 
горска техника. Извършени-
те регистрации на зърноком-
байни са 637, на самоходни 
силажокомбайни - 50 и 129 
на други самоходни машини. 
Регистрациите на машини 
за сеитба и садене са 1058, 
1232 на машини за торене 
и растителна защита, 1641 
броя на фуражоприбиращи и 
фуражопреработващи, 5812 
на почвообработващи, 11 на 
сушилни и други, 94 на зър-
но и семепочистващи, 208 на 
машини за поливане и 439 
броя на горска техника.

По материали 
на ОДЗ Пловдив

Дъждуването чрез пивоти е ви-
сокоефективен метод за напоява-
не на големи площи, чрез който се 
осигурява равномерно разпределя-
не на водата върху почвата и регу-
лиране на въздушната влажност. 
По начина на работа се разли-

чават три основни вида пивоти: Ли-
нейни пивоти – захранвани от канал 
или гъвкав тръбопровод; Кръгови 
пивоти  - въртящи се около централ-
но захранване; Смесени (мобилни) 
машини, тип Фрегата. 
Дъждовалните системи, тип 

Фрегата, претърпяха сериозно раз-
витие през последните години и се 
наредиха сред водещите по ефек-
тивност технологии за напояване на 
полски култури на световния пазар. 
Аквамат 2000 предлага на българ-
ския пазар висосокотехнологични-
те продукти на испанската фирма 
CHAMSA. CHAMSA GROUP е с пове-
че от 50 години опит в областта на 
напоителните системи и в частност 
производството на пивоти за дъж-
дуване. 
Линейната система Urrapivot, 

разработена от CHAMSA, е приго-
дена за работа на терени с наклон 
до 30%.  Всички елементи на кон-
струкцията са 100% горещо поцин-
ковани във вертикално положение, 
което гарантира дълъг живот на 
пивота без ръжда и оксидиране. 

Urrapivot е сред лидерите на паза-
ра по показатели – сигурна безот-
казна работа и дълъг живот на 
елементите на конструкцията. При 
линейната система Urrapivot, освен 
стандартното постъпателно движе-
ние по права линия, пивотите могат 
да се движат и кръгово при дос-
тигане края на напояваната площ. 
По този начин линейните пивоти 
покриват два пъти по-широка площ.  
Съществено предимство на пи-

вотните системи Urrapivot е ино-
вативната система за контрол на 
поливане “IRRINET”. Системата 
включва следните функции: дис-
танционен контрол чрез мобилни 
технологии GPRS или WIFI; контрол 
на централния пивот; управление и 
контрол на повече от една машина 
едновременно; защита от кражби; 
програмиране на работата на хи-
дранта; мониторинг на температу-
ра, влажност и налягане; годишен 
и седмичен експлоатационен гра-
фик; възможност за контрол на 
интензитета на дъждуването по по-
ливни зони; независим контрол на 
отделните поливни сектори. При 
правилна експлоатация инвестици-
ята в пивоти може да се използва 
повече от 20 години. Максимална-
та площ, която може да се полива 
с един пивот, е 1500 дка. 
По материали на Аквамат 2000
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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ- 
ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА

Продължава от стр. 2
ве от всички видове култури, повече от 
170 бр. са създадени през последните 5 
години и са защитени със сертификати. 
ССА притежава 90% от сертификатите 
за сортове полски култури в страната, 
поддържа повече от 120 000 бр. расти-
телни образци и 20 000 бр. животински, 
които са източници на ценни признаци 
за селекция на нови сортове и породи. 
Това е национално богатство на всяка 
държава. За последните 5 години са 
предоставени повече от 130 лицензии 
за производство на семена от наши 
сортове, повече от 50 броя са продаде-
ни в чужбина. ССА има научен капаци-
тет и той трябва да се развива.
Промените засягат основни момен-

ти като въвеждането на принципа на 
по-голяма автономност в областта на 
финансирането на Академията. Тази 
промяна ще увеличи нейната научна 
свобода, ще възстанови демократично-
то и академичното начало, ще доведе 
до равнопоставеност на ССА, в това 
отношение с другите научни органи-
зации. Очаква се чрез промените да 
се постигне значително увеличение на 
собствените приходи, по-добра мотива-
ция, значително увеличаване капаци-
тетът за работа по всички програми, 
свързани с европейско или национал-
но финансиране. ССА има потенциал 
да увеличи дела на външното научно 
финансиране, за което законодателни-
те реформи са жизнено важни.

Няма съмнение, че има потребност 
от по-широко отваряне на институти-
те и опитните станции към нуждите 
на бранша и обществото, за ускорен 
трансфер на знания в практиката и 
бърза комерсиализация на научните 
продукти. Това е истинската мисия 
на Селскостопанска академия - да 
работи с местния бизнес за създа-
ване и внедряване на нови техно-
логии и иновации. При съществува-
щото законодателство в страната и 
в ССА, ефективно сътрудничество е 
невъзможно, тъй като публично-част-
но партньорство и съвместна дейност 
не са регламентирани. Налице е  по-
требност за възлагане на обществени 
задачи на ССА от страна на публич-
ния сектор за постигане на конкретни 
научни резултати и успехи в иноваци-
ите. Предложеният законопроект за 
изменение на Закона  за Селскосто-
панска академия осигурява защита 
на този род дейност. В тази връзка е 
разписан специален ред за осъщест-
вяване на взаимодействие с бизнеса 
при изпълнение на научно-приложни 
проекти, което осигурява оператив-
ност и прозрачност на действията.
Връзката с бизнеса и потребите-

лите на научно-приложни продукти, 
гаранция за правилно съставяне и 
изпълнение на годишната научна про-
грама, се постига чрез участие на 
представители на браншови органи-
зации в Управителния съвет на ССА, 

както и в координационните съвети 
на Центровете за изследвания и ино-
вации. 
Друг много съществен момент от 

законодателните изменения засяга 
формирането на функционалните цен-
трове за изследвания и иновации с 
цел по-добро сътрудничество между 
научните структури на ССА. Това без 
съмнение е основа за повишаване  
ефективността на  системата за науч-
ни изследвания, за изпълнението на 
цялостни научни проекти, за избягване 
на фрагментираност, на дребнотемие, 
за осъществяване на политиките на 
Селскостопанска академия и на Ми-
нистерство на земеделието и храните 
от идеята до внедряването. 
За първи път се дава предимство и 

възможност да се чуе думата на млади-
те учени, чрез участието им в научните 
съвети на центровете за изследвания 
и иновации. 
Законодателните промени ще се 

съпровождат с организационни рефор-
ми и оптимизиране на структурата за 
по-висока ефективност, за преодолява-
не на фрагментираната научна среда и 
за утвърждаване на българските инова-
тивни продукти. 
Предстоят следващи организа-

ционни и структурни промени за оп-
тимизиране структурата на Селско-
стопанска академия.

проф. д-р Тотка Трифонова,
председател на ССА

ЗЕМЕДЕЛСКИ НОВИНИ
22.07. 2016 г.
С 50 % повече пасища, 

мери и ливади от държав-
ния и общински поземлен 
фонд ще получат живот-
новъдите. Това стана след 
като народните представи-
тели приеха на второ чете-
не промените в Закона за 
собствеността и ползване-
то на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ). По този начин об-
щините,  в които има пове-
че пасища, мери и ливади 
от заявените за разпреде-
ление, ще могат да ги раз-
пределят на земеделските 
стопани, съобразно броя и 
вида на регистрираните жи-
вотни. 
С друга промяна в За-

кона е увеличен срокът от 
една на две стопански го-
дини, за който не се дължи 
плащане на арендна или 
наемна вноска за наетите 
площи, поради това, че раз-
пределените имоти изцяло 

или частично попадат в не-
допустим за подпомагане 
слой. Тази промяна цели да 
стимулира ползвателите им 
към привеждане на по-го-
леми площи в допустими 
за подпомагане през след-
ващите години на действие 
на договора. Освобождава-
нето от плащане на дължи-
мата вноска по договора за 
недопустимите за подпома-
гане площи, е за сметка на 
средствата, които ще бъдат 
вложени за привеждането 
им в допустими.

19.07.2016 г.
България може да бъде 

стратегически партньор на 
Международната агенция 
за атомна енергия (МААЕ) 
и ФАО (Организацията за 
прехрана и земеделие) в 
сферата на земеделските 
научни проекти. Това заяви 
заместник-министърът на 
земеделието и храните д-р 

Цветан Димитров на сре-
ща с Цу Лиян, директор на 
съвместния отдел за ядре-
ни технологии в селското 
стопанство и храните на 
МААЕ и ФАО. Той подчерта, 
че страната ни разполага с 
добри специалисти, както в 
областта на земеделието, 
така и в ядрената енерге-
тика
По време на срещата 

двамата обсъдиха практи-
чески правила, по които 
МЗХ и МААЕ ще осъщест-
вяват сътрудничество в сек-
тор „Животновъдство”, кон-
трол и предотвратяване на 
болестите по животните и в 
областта на безопасността  
на храните. 
През месец септември 

предстои да бъде подписан 
и официалният документ за 
сътрудничество. В срещата 
участие взеха и постоянни-
ят представител на Репу-
блика България към ООН, 

ОССЕ и международните 
организации във Виена, Ав-
стрия Светослав Спасов, 
съветници на министъра на 
земеделието и храните и 
представители на Агенцията 
за ядрена енергетика.

18.07. 2016 г
България ще получи 5.8 

млн. евро за подпомагане 
в сектор „Мляко“ от Евро-
пейската комисия. Това бе 
съобщено от европейския 
комисар за земеделието и 
развитието на селските ра-
йони Фил Хоган по време 
на редовното заседание 
на Съвета на Европейския 
съюз по земеделие и ри-
барство в град Брюксел, 
Белгия.
Европейската комисия 

предоставя на страните 
членки пакет от 500 млн. 
евро за справяне с кризата 
в сектор „Мляко”.

По материали на МЗХ
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От 18 до 20 юли 2016 г. 
Разград бе домакин на Па-
наира на киселото мляко 
и Фестивала на народните 
традиции и художествени за-
наяти. На ежегодния панаир 
участваха фирми производи-
тели и дистрибутори на тра-
диционния български продукт 
и занаятчийски изделия. По 
време на събитието се прове-
доха презентации, дегустации, 
фолклорно кулинарно шоу и 
конкурси. Най-атрактивният от 
тях бе за домашно приготвено 
кисело мляко и ястия с него.
Основното послание на 

Панаира на киселото мляко и 
Фестивала на народните тра-
диции и художествени занаяти 
е да съхранят и популяризират 
българската култура и най-ста-
рата традиция на местната 
етнографска група „капанци” 

за приготвяне на до-
машно кисело мля-
ко с уникален вкус.   
Мероприятията 

са едни от най-ус-
пешните и превър-
нали се в запазена 
марка за град Раз-
град.

Росица Варчева

Новият модел 
телескопични то-
варачи JCB Agri Pro 
с DualTech варио 
трансмисия полу-
чи ново признание 
– Златен медал в 
раздел „Машини“ 
на шоуто в Корну-
ол, което се орга-
низира ежегодно от 
Кралската аграрна 
асоциация на Кор-
нуол, Великобрита-
ния.  
Селскостопан-

ските телескопични товарачи 
JCB Agri Pro впечатляват с 
първата в света „две в едно“ 
трансмисия (комбинация меж-
ду Powershift и хидростатич-
на), създадена специално 
за приложение в селскосто-
панския сектор. Наградените 
машини от новата серия JCB 
Agri Pro комбинират най-до-
брото от двата свята на ско-
ростните кутии – в хидроста-
тичен режим от 0 до 19 км/ч 
(безстепенна скоростна ку-
тия) се гарантира максимална 
производителност и прециз-
ност при товарене/разтовар-
ване, а в режим Powershift 
от 19 до 40 км/ч (включва се 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА 
ТОВАРАЧИТЕ JCB AGRI PRO

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

ПАНАИР НА КИСЕЛОТО 
МЛЯКО В РАЗГРАД

автоматично) товарачът рабо-
ти перфектно за транспорт и 
теглене на ремаркета с товар. 
Тестовете на новите те-

лескопични товарачи JCB Agri 
Pro потвърдиха, че с новата 
технология DualTech VT се по-
стига до 25% по-висока про-
изводителност спрямо техни-
те конкуренти на пазара.
На щанда на Оптиком, 

вносител на гамата сел-
скостопански машини JCB 
в България, на БАТА АГРО 
Есен 2016 новият модел JCB 
541-40 Agri Pro ще направи 
българския си дебют.

По материали 
на Оптиком

Капански носииКапански носии
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Елтрак

ВСЕ ПО-ЛЕСНИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Просто Caterpillar.

Имате бизнес в селското
стопанство и се нуждаете от
надежден помощник в
ежедневната си дейност?
Такъв, на който винаги да 
можете да разчитате. Такъв, 
който всеки от екипа ви да 
управлява с лекота. Няма фактор,
за който в Caterpillar  да не е 
помислено. Дори и за това, че все
повече жени участват наравно с 
мъжете в тежката селскостопанска
работа. Оперирането с новите 
модели е лесно като детска игра. 
Подарете си спокойствието на
доказаната марка! Вие и тези
около вас го заслужавате!

телескопични товарачи
челни товарачи
багер-товарачи
мини челни товарачи
генератори

За повече информация се обадете
на своя търговски представител.

НЕ Е НУЖНА
МЪЖКА СИЛА,
ЗА ДА
РАБОТИШ
С CAT


