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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

СЛЕд КРАЯ НА МЕждуНАРОдНАТА ГОдИНА  
НА пОчВИТЕ 2015 Г.

2015 година премина под знака на 
Международната година на почвите, 
за обявяването на която ФАО и ООН 
имаха основателни причини. Почви-
те са скъпоценен ресурс, основа за 
производство на храна, фураж, дре-
хи, подслон, енергия. Почвите съхра-
няват и филтрират водата, участват в 
кръговрата на хранителните вещества, 
представляват буфер срещу наводне-
нията, задържат въглерод и подпома-
гат борбата с климатичните промени 

и адаптацията към тях. Те са гостоприемник на ¼ от био-
разнообразието на нашата планета. Върху почвата строим 
домовете си и елементите на инфраструктурата. почвите, 
заедно с въздуха и водата правят земята такава, каквато 
я познаваме днес.

Почвите обаче са изложени на заплахи. Всяка минута 
по света 20 дка биват запечатани от разширяващите се 
градове. Обезлесяването, неправилните земеделски прак-
тики, замърсяването и прекомерното изпасване ги оста-
вят без растителна покривка, подложени на деградация и 
ерозия. Нашите почви изчезват бързо, а са необходими 
хилядолетия за формирането едва на няколко сантиметра. 

В края на 2015 година бяха формулирани ключови пос-
лания под мотото на Международната година на почвите: 
„здрави почви за здравословен живот”:

Нормално функциониращите почви имат ключова роля 
в осигуряването на чиста прясна вода и устойчивостта на 

екосистемите към наводнения и суши. Те задържат съдър-
жащите се във водата замърсители и спират преминаване-
то им в подпочвените води. Освен това, почвите осигуряват 
водата, необходима за развитието на земеделските култу-
ри. С това съдействат за повишаване на продоволствената 
сигурност. Около 80% от земеделските земи в света не са 
поливни и те осигуряват близо 60% от световното земедел-
ско производство.

При рационално ползване почвите могат да имат важна 
роля в смекчаването на последствията от климатичните 
промени чрез задържане на въглерод и намаляване на еми-
сиите от парникови газове в атмосферата. Международна-
та организация по прехраната ФАО препоръчва въвеждане 

Светла Русева

Продължава на стр. 8
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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

От 31 август до 3 септември 2016 г. по време 
на Международната научна конференция „Опаз-
ване на почвите и водите” в Бургас ще се прове-
де презентация за получените резултати по про-
ект AGR0042.20140328 “Опазване на почвите”.

www.cbs-uni-ruse.bg

проектът е 
финансиран от 
фондация „Аме-
рика за бълга-
рия” и целта му е 
опазване на поч-
вите в българия 
при запазване и 
повишаване на 
почвеното плодо-
родие и добивите. 
Това се постига 

чрез прилагане на редица иновационни 
решения, отнасящи се до оптимизира-
не на технологиите за отглеждане на 
окопни култури, в частност и до тех-
нологиите за обработване на почвата, 
сеитбата и ефективно използване на 
водата от валежите. В практически ас-
пект, тези дейности могат да се реа-
лизират чрез насърчаване на техноло-
гиите за опазване на почвата. Самата 
дейност се извършва от създаденото 
звено за съветнически услуги към Ру-
сенския университет „Ангел Кънчев”. 
Членовете на екипа едновременно ра-

ботят и като съветници по приложение 
на съвременните технологии не само 
за обработване на почвата, но и за ця-
лостно отглеждане на културите.

През последните години наблюда-
ваме някои сериозни промени в усло-
вията за приложение на земеделските 
практики. На първо място се забелязва 
все по-осезателна промяна в климата. 
Свидетели сме на силни и екстремни 
валежи, следвани от продължителни 
засушавания, които могат да продъл-
жат 2 или повече месеца. В същото 
време напоителните системи са физи-
чески напълно разрушени. Затова е не-
обходимо да се знае какво да се пра-
ви с почвата, за да запази тя своето 
плодородие. 

На второ място продължава ежегод-
ното изораване на площите на опреде-
лена дълбочина и основно по посока 
на склона. От 1950-та година до мо-
мента масата на земеделските машини 
се е увеличила 8 пъти, дълбочината на 
уплътняване при наситена с вода почва 
се усеща до 80-90-тия сантиментър, а 

извършването на класическа почвооб-
работка е до 30-35-тия сантиметър, кое-
то не е достатъчно. Необходимо е да  
се промени философията на работещи-
те в земеделието и знанията относно 
технологиите за производство.

Обект на нашето внимание е поч-
вата с нейните проблеми – уплътнява-
не, изнасяне, неправилно обработване, 
влошени физико-механични свойства. 
при приложение на технологиите за 
обработване на почвата съществуват 
две задачи – права и обратна. Права-
та задача е да се запазят почвите в 
качественото си състояние, ако не са 
уплътнени. Използват се различните 
начини – контролирано преминаване, 
по-леки машини, намаляване на броя 
на преминаванията и др. Обратната за-
дача е чрез прилагане на иновационни 
начини за обработване - уплътнената 
почва да се доведе до нормалното є 
състояние. Този проблем се наблю-
дава при 90% от земите, но все още 
се подценява от приблизително същия 

пРОЕКТ „ОпАзВАНЕ НА пОчВИТЕ В бЪЛГАРИЯ”

Гeорги Митев
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Информация

дОГОВОР зА СЪТРудНИчЕСТВО

Продължава на стр. 7

Ректорът на Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“ проф. д-р 
Велизара Пенчева подписа Рам-
ков договор за двустранно сътруд-

ничество с председателя на Селскостопанска академия 
(ССА) - София - проф. д-р Тотка Трифонова. На церемо-
нията присъстваха председателят на Общото събрание на 
Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн. Христо Бело-
ев и заместник-ректорите на университета, а от страна на 
ССА бяха проф. д-р Светла Русева – директор на Института 
по почвознание и агротехнологии и защита на растенията 
„Никола Пушкаров“, директорът на Института по земеделие 
и почвознание „Образцов чифлик“ в Русе, доц. д-р Галина 
Дякова, проф. дсн Тодор Кертиков от Института по фуражни 
култури в Плевен. 

Подписаният на 25 юли документ определя параметрите на 
сътрудничество между Русенския университет и Селскостопан-
ска академия с цел повишаване качеството на научноизсле-

дователската и при-
ложна дейност и на 
обучението, свърза-
ни с развитието на 
високотехнологично 
и конкурентно зе-
меделие.  

“Изключително 
силно разчитаме на 
сътрудничеството си със Селскостопанска академия в облас-
тта на научните изследвания и обучението на докторанти”, 
каза ректорът на Русенския университет и даде пример за 
успешни проекти, реализирани от екипи на двете институ-
ции. От своя страна председателят на ССА проф. Трифонова 
заяви, че подписването на споразумението е потвърждение 
на готовността на Селскостопанска академия да работи и да 
утвърждава взаимодействието си с висшите училища.

По материали на РУ „Ангел Кънчев”

Провелата се на 26 юли конферен-
ция и борса за трансфер на технологии 
в био икономиката събра учени от 16 
държави в унгарската столица Будапе-
ща. Конференцията „Подкрепа разви-
тието на партньорства в био-базирана 
икономика в Дунавския регион чрез 
тристранно сътрудничество” беше част 
от проекта Danube-INCO.NET, с ръко-
водител от българска страна чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев.

Русенският университет „Ангел Кън-

ОСВЕТИТЕЛНИ 
ИНСТАЛАЦИИ

Продължава на стр. 6

Консорциумът 
НАНИКО (Нацио-
нален аграрен 
научноинформа-
ционен комплекс) 
обединява четири-
те големи аграрни 
библиотеки в Бъл-
гария – Централна 
селскостопанска 
библиотека към 
Института по аг-
рарна икономика - София и библиотеки-
те на Аграрния университет - Пловдив, 
Тракийския университет - Стара Загора 
и Лесотехническия университет - Со-
фия. Създаден е във връзка с проект 
за изграждане на единна информацион-
на мрежа между четирите библиотеки, 
осигуряваща достъп до обединените им 
ресурси. Бъдещото развитие на консор-

КОНСОРЦИуМ  
НАНИКО

Продължава на стр. 7

Румяна Василева

ВЪзМОжНОСТИ 
зА РАбОТА

Продължава на стр. 7

Товароразтоварните дейности игра-
ят важна роля в ежедневната работа. 
Подходящата  за тази цел машина се 
крие сред богатата гама на марката 
Manitou.

Manitou предлага продукт, който 
изглежда добре и е удобен за работа. 
Той е конструиран с находчивост, за 
да задоволи нуждите на земеделците. 
Моделът MLT предлага иновации като: 
JSM, кабина Evolution, ECS. Земедел-
ските стопани печелят комфорт и про-
изводителност. 

Tелескопичните товарачи на 
Manitou предлагат 3.4, 3.5, или 4.1 тона 
товароподемност, фермерите избират 
максималната товароподемност в за-
висимост от нуждите си. Стрелата на 
машината MLT позволя повдигане на 
товари до 9,6 метра височина.

земеделците могат да се възполз-

„Агро път-2011“ ООд  е фир-
ма специализирана в продажба  
и сервиз на земеделска техника 
в територията на Североизточна 
българия. Фирмата и нейният сер-
виз са основани през 2011 г. от 
инж. Павлин Пасев, уважаван екс-
перт в областта на агротехниката, 
в съдружие със съпругата му. 

Продуктовата гама е прецизна 
селекция от качествени и доказа-
ли се във времето марки агрома-
шини, задоволявайки нуждите на 
съвременния фермер. Част от тях 
са: трактори и инвентар Kubota, 
трактори Steyr, прикачен инвентар 
Lemken, сеялки за пролетни и ес-
енни култури Мatermacc и Pneusej, 
сеялки за директна сеитба 

пО пЪТЯ КЪМ  
уСпЕшНОТО зЕМЕдЕЛИЕ
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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.

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

ТИп МАРКА МОдЕЛ ГОдИНА
ЦЕНА бЕз 

ддС

ТРАКТОР CLAAS ATOS 220 C 2015 60 000 лв.

ТРАКТОР CLAAS ELIOS 210 2015 56 800 лв.

ТРАКТОР CLAAS AXOS 340 2013 68 480 лв.

ТРАКТОР CLAAS AXOS 330 CL 2012 68 400 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 520 CIS 2008 64 000 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 540 CEBIS 2010 78 200 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2011 76 000 лв.

Товарач CLAAS SCORPION 6030 VP 2011 64 000 лв.

Балопреса CLAAS Variant 380RC 2012 51 500 лв.

рот.сенос. CLAAS liner 420 11 200 лв.

уНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014
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пРОЕКТ „ОпАзВАНЕ НА пОчВИТЕ В бЪЛГАРИЯ”
процент земеделски произ-
водители.

проучихме няколко поч-
вообработващи техноло-
гии, които се осъществяват 
с различни конструкции 
машини. Първата е ивичен 
разрохквач, който е доста-
вен от САЩ. Той продълбо-
чава почвата на ивици като 
53% от повърхността на поч-
вата остават с растителни 
остатъци. Останалите 47% 
е обработена. Тази техно-
логия позволява спокойно 
проникване на водата в поч-
вата, спомага за по-добро 
образуване на органично ве-
щество и има редица други 
предимства. Допълнително 
разработихме торовнасяща 
уредба към разрохквача, за 
да може с едно преминава-
не на машините да се вне-
сат и торовете в почвата. 
С този вид обработване на 
почвата решаваме въпроса 
с едно преминаване да се 
извърши основното торене 
и обработването на почвата, 
но без обръщане на пласто-
вете. По този начин ефектът 
от задържане на снега и во-
дата е изключителен. Напра-
вихме опити ноември месец 
миналата година в полето на 
г-н Лазаров, на силно накло-
нен терен със симулатор при 
приложена ивична обработ-
ка на почвата. Симулирахме 
интензивен валеж от 50 mm 
за 45 минути. Резултатът бе 
изумителен. Цялото количе-
ство вода бе поето от поч-
вата, без да се наблюдава 

воден отток по повърхността 
на почвата. Предварителни-
те изводи са много обеща-
ващи, но ще изчакаме да за-
вършим всички изследвания 
и тогава ще обявим резулта-
тите.

Към технологията  сме 
включили и редосеялка за 
точна сеитба, която закупи-
хме със средства от проек-
та. След опита от първата 
година, се наложи да кон-
струираме  допълнително ус-
тройство, което се монтира 
пред сеещата част, така че 
да обработва ивиците, които 
са оставени необработени 
от есента.

Вече имаме екип, който 
може да доставя услуги до 
земеделските производите-
ли за физико-механичните 
свойства на почвата. Ще 
разширим услугите по посо-
ка и на биологични свойства 
на почвата. Оборудването, с 
което разполагаме, включва 
уред за определяне посоката 
и скоростта на вятъра, бърз 
тест за наличие на храни-
телни елементи на почвата, 
електронен твърдомер, с кой-
то можем до 80 см през 1 см  
да измерим твърдостта на 
почвата. Можем да ви кажем 
с какви машини трябва да 
се обработва почвата и/или 
дали трябва въобще да се 
обработва през този период.

Доставихме уред от уни-
верситета „Корнел” (САЩ) 
за определяне скоростта 
на инфилтриране на водата 
в почвата. С него разбира-
ме с каква скорост почвата 

поема вода и дали може да 
поеме всички валежи. 

Разработили сме и сме 
доставили камера, с която 
можем да изследваме се-
мената. Защо ни е необхо-
дима? Времевите прозорци, 
подходящи за работа, които 
се отварят за българските 
фермери, понякога са много 
кратки и може да не отго-
варят на биологичните из-
исквания на растенията, в 
частност на семената за за-
сяване. Има вероятност поч-
вата да е студена, но суха, 
машините могат да влизат, 
но не е подходящо за сеит-
ба. През март и април тем-
пературата може да се пови-
ши, но валежите да са много 
и пак да не може да се вле-
зе в полето. Следователно, 
необходимо е във времевия 
подходящ прозорец да сло-
жим в полето добре защите-
ни семена. Работим също по 
този въпрос, който е доста 
рисков, но смятам, че ще по-
лучим резултати.

Направихме и симула-
тор за ерозионните валежи. 
С него на всяко едно поле 
можем да определим каква 
е възможността на почвата 
да акумулира вода. Симу-
латорът е направен в реал-
ни размери, изпробван е в 
полеви условия и имитира 
различните видове валежи, 
които попадат в почвата. 
Например, виждаме ефектът 
на дъжда при дълбока оран 
– имаме пълно разрушаване 
на повърхността от почве-
ните агрегати. Получава се 

т. нар. „замазана почва”, в 
която не може да попива 
вода. Всичко тръгва като 
повърхностен почвен отток. 
Това явление се избягва и  
не се забелязва при ивич-
ната обработка на почвата, 
както споменах по-горе.

Работим по сателитни из-
ображения от нашите обра-
ботвания в полетата и как те 
влияят върху вземането на 
решения. Виждаме полето, 
сините линии показват къде 
са най-ерозиралите части. 
Можем да установим какво 
е качеството на сеитбата, 
каква е гарнираността на 
посева, какво е състоянието 
на почвата.

Опити сме правили на 
редица места – Червен; Ек-
зарх Йосиф; Осенец, Вятово; 
Бръшлен; Оряхово; Войново; 
Славеево; Кошари; Изгрев. 
Целта е да покажем начина 
на работа на технологията и 
машините на фермерите на 
място.

Следващата година - ес-
ента ще сме в състояние 
да направим пълен техни-
ко-икономически анализ - да 
обявим колко струва техно-
логията и машината, колко 
спестяват фермерите. Мо-
жем да направим сравните-
лен анализ за опазване на 
почвите с  методиката на 
Министерството по земеде-
лието на САЩ и нашите ре-
зултати.

Доц. д-р инж.  
Георги Митев

Русенски университет 
„Ангел Кънчев”

чев” подкрепи участието на управителя 
на „Вариант Русе” ООД – г-н Венелин 
Ангелов, който представи иновативна 
разработка „Осветителна инсталация 
за интензивно развитие на зеленчуци в 
оранжерии”, защитена с полезен модел 
от екип с ръководител доц. д-р Надежда 
Евстатиева и фирма „Вариант Русе”.

Технологията, разработена в Русен-
ския университет, представлява систе-
ма от LED осветление, стимулираща 
растежа на оранжерийните растения. 
Светодиодите са източник на светли-
на, който излъчва енергия със спе-
цифични дължини на вълните и може 
да предложи оптимални резултати в 
градинарството и зеленчукопроизвод-
ството. Натриевите лампи с високо на-

лягане и луминесцентното осветление 
са най-разпространени в оранжерий-
ното производство. Това дава възмож-
ност и през неблагоприятните сезони 
да се отглеждат зеленчуци, плодове, 
цветя, разсад и др. В така осветените 
оранжерии се извършва селекционна 
работа с цел разширяване на разноо-
бразието и повишаване на качеството 
на зеленчукопроизводството и цветар-
ството. Технологията дава предимства 
за т.нар. многослойно отглеждане на 
култури и вътрешно осветление, къ-
дето светлинните източници се нами-
рат вертикално между растенията, за 
да се отглеждат колкото е възможно 
повече от тях при ограничена земе-
делска площ. Допълнително качество 
е, че никакви вредители не могат да 

достигнат до културите и следовател-
но, не са необходими химикали за 
растителна защита. По този начин 
растенията са напълно безвредни и 
дори могат да се консумират без да 
се мият. Освен това, разработеният 
източник на осветление е съобразен 
със способността на растенията да се 
обръщат към светлината. В оранжери-
ите, както и в природата, това може 
да става във всички посоки, като из-
куствената светлина се доближава 
максимално до дневната. Технологи-
ята е свързана с пълно заменяне на 
дневната светлина с изкуствена, за 
пълно управление на климата.

По материали  
на Русенски университет  

„Ангел Кънчев”

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  
зА СТИМуЛИРАНЕ РАСТЕжА НА РАСТЕНИЯТА 

Продължава от стр. 4
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Продължава от стр. 4
циума е свързано с осъвреме-
няването на библиотечно-ин-
формационните дейности  и 
улесняването на достъпа до 
аграрна информация.

В последните години обще-
ството все повече осъзнава 
новата функция на библиоте-
ките – те отдавна не се въз-
приемат само като хранилища 
на книги. Въпреки това, са не-
обходими още много усилия за 
популяризиране на тази нова 
роля чрез усъвършенстване 
на информационните услуги, 
които библиотеките предлагат. 
Тези услуги трябва да отгова-
рят на очакванията както на 
днешните потребители, така и 
на потребителите на утрешния 
ден. За целта са необходими 
нови технологии, нова инфра-
структура и обучен персо-
нал, нови форми на взаимо-
действие между библиотеките 
и институциите.

Една от тези нови форми 
на взаимодействие са библи-
отечните консорциуми. Те са 
сдружения на формален или 
неформален принцип между 
различни библиотеки с цел 
да обединят усилията си за 
осигуряване на съвременно 
информационно обслужва-
не – постига се подпомагане 
на съвременното развитие на 
библиотечните дейности, коо-
периран абонамент за елек-
тронни и книжни издания, 
достъп до споделени инфор-
мационни ресурси, взаимна 
подкрепа при популяризира-
не на библиотечната дейност. 
Участието на библиотеките в 
консорциуми води и до рацио-
нализиране на дейностите, 
свързани с комплектуването, 
обработката, съхранението, 
използването, разпростране-
нието и доставката на инфор-

мационни материали. Полза-
та от това рационализиране е 
както за библиотечните спе-
циалисти, чиято дейност се 
облекчава и улеснява, така и 
за потребителите, тъй като те 
получават по-качествени ин-
формационни услуги.

Консорциумът НАНИКО 
е създаден през 2007 г. във 
връзка с изграждането на 
мрежа за аграрна инфор-
мация в рамките на проект, 
финансиран от Фонд „Науч-
ни изследвания” към МОН 
по конкурс “Научна инфра-
структура”. Това е единстве-
ната тематична мрежа за 
обмен на научна информация 
в България, обхващаща цяла 
научна област. НАНИКО се 
използва от учени в аграрна-
та област, студенти, библиоте-
кари и много други. На деня 
на отворените врати, 18 май, 
в Института по аграрна ико-
номика, беше проведено обу-
чение за използване и полу-
ляризиране на електронните 
ресурси.   

Достъпът до обедине-
ните информационни ре-
сурси на консорциума се 
осъществява чрез създаде-
ния информационен портал  
www.agrobiblioteki.eu. Освен 
използването на обединените 
каталози и бази данни на че-
тирите библиотеки, порталът 
дава възможност за достъп 
от едно място до различни 
специализирани електронни 
ресурси – онлайн списания, 
чужди бази данни, публика-
ции на свободен достъп и 
др., както и до електронните 
каталози на големите научни 
библиотеки у нас и по све-
та. Информационният портал 
улеснява мрежовия достъп до 
системата – ресурсите са на 
разположение по всяко вре-

ме и навсякъде, което е от 
особена важност за потре-
бителите на аграрна инфор-
мация, тъй като те не винаги 
имат възможност да посеща-
ват библиотеките на място.

В момента се работи по 
изграждането на база данни 
с информация за учените в 
областта на аграрните науки. 
С помощта на този ресурс 
потребителите ще могат да 
получават специализирана 
експертна информация, а из-
следователите лесно ще се 
свързват помежду си за съв-
местно участие в проекти. 

На база на предстоящата 
дигитализация на библиотеч-
ните фондове ще се положат 
основите на една пълнотексто-
ва база данни с публикациите 
в областта на аграрните науки 
от българския научен перио-
дичен печат. Предвижда се 
обединяването на дигиталните 
колекции и представянето им 
в Интернет пространството, 
което ще им осигури отдале-
чено ползване. Съхраняването 
и управлението на дигиталния 
фонд изисква наличие на спе-
циализирани технически сред-
ства, осигуряващи съхранение 
на големи обеми дигитални 
копия, надеждност при рабо-
та с тях и висока скорост при 
предоставянето им за полз-
ване от голям брой потреби-
тели. За целта в Централна 
селскостопанска библиотека е 
инсталиран високоскоростен 
сървър за съхранение на дан-
ни, в който ще се съхраня-
ват дигитализираните записи 
от четирите организации. За 
архивиране на сканираната 
информация е предвидена бе-
къп система, осигуряваща си-
гурност при съхранението на 
записите.

Като бъдеща задача се 

предвижда създаването на 
обединена база данни “Нау-
чен дигитален архив на учени-
те в аграрната област”, която 
ще служи като репозиториум 
– обединено дигитално хра-
нилище на електронните пуб-
ликации на всички български 
учени, работещи в областта на 
аграрните науки. Актуална за-
дача в момента е провеждане-
то на обучения за ползването 
на електронни информацион-
ни ресурси сред потребители-
те на аграрна информация.

Консорциумът е отворен 
за нови партньори - разра-
ботената техническа, техно-
логична и програмна среда 
осигурява такава възмож-
ност. Перспективата е да се 
създаде Обединен каталог 
на библиотеките в аграрната 
област. Така комплексът ще 
се превърне в действителна 
национална научноинформа-
ционна система, която ще 
бъде в помощ на всички уче-
ни, преподаватели, студенти 
и специалисти, работещи в 
областта на българската аг-
рарна наука, образование и 
земеделско производство.

Въпреки че все още има 
редица нерешени технически 
проблеми, аграрният консор-
циум НАНИКО продължава 
да работи за по-нататъшното 
осъвременяване на библио-
течните дейности. Налице е 
най-ценното – възможността 
да се ползват ресурсите на 
четирите библиотеки, чийто 
обем е внушителен – над  
950 000 тома книжни едини-
ци и 180 000 записа в библи-
ографските бази данни, като 
този обем продължава да 
нараства.

Румяна Василева,
зам. директор на 

ИАИ-София

ват от пакетни услуги, които се предлагат от 
дилъра „зЛАТЕКС“: следпродажбени услуги, до-
говори за техническо обслужване и поддръжка, 
ремонти на място и финансови услуги.

Златекс е компания, целяща да покрива ви-
соките потребности на българските фермери с 
високачествени и всепризнати марки машини, 
качествени услуги и резервни части.

зЛАТЕКС - 25 години опит в земеделието, 
продажбата и сервизирането на селскостопан-
ска техника.

По материали на Златекс

ВЪзМОжНОСТИ зА РАбОТА 
ВЪВ ВАшАТА ФЕРМА

Продължава от стр. 4

пО пЪТЯ КЪМ  
уСпЕшНОТО зЕМЕдЕЛИЕ

TUME, самоходни пръскачки Matrot, 
пръскачки Тоselli, продълбочители и 
ремаркета Jympa и др.

Фирмата е със седалище гр. 
Добрич, разположена на изхода 
на града в посока гр. Варна, което  
дава предимство да реагира бързо 
и на място в цяла Добруджа и Севе-
роизточна България. Екипът на фир-
мата се състои от опитни и отговор-
ни специалисти, които непрекъснато 
се обучават и усъвършенстват, за да 

посрещнат предизвикателствата на 
развиващите се технологии. 

Амбицията на ‘’Агро път’’ 2011 е 
да предложи на земеделците здра-
ва, производителна и икономична 
техника, като към всеки се подхож-
да индивидуално според неговите 
нужди и възможности. Фирмата не 
само продава техника, а и предла-
га решение на проблемите и начи-
ни за повишаване на ефективност-
та на селскостопанските дейности.

По материали на Агро път

Продължава от стр. 4
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СЛЕд КРАЯ НА МЕждуНАРОдНАТА ГОдИНА  
НА пОчВИТЕ 2015 Г.

на „климатически оптимизирано земе-
делие” с цел създаване на техническа, 
политическа и инвестиционна среда, 
благоприятна за постигане от страни-
те-членки на продоволствена сигур-
ност в условията на климатични про-
мени. За период от 25 години почвите 
могат да свържат около 20 петаграма 
въглерод, т.е. над 10% от сумарните 
антропогенни емисии.

Плодородните почви осигуряват ус-
ловия за развитие на растенията, като 
ги осигуряват с хранителни вещества 
и действат като резервоар за вода и 
среда за развитие на растителните 
корени. От своя страна, растителната 
покривка, дървесният склоп и горска-
та постелка предотвратяват деграда-
цията на почвите и опустиняването, 
като стабилизират почвата, поддържат 
кръговрата на водата и хранителни-
те вещества и ограничават водната и 
ветровата ерозия на почвата. Съдър-
жанието на хранителни вещества в 
тъканите на растенията е непосред-
ствено свързано със съдържанието 
на хранителни вещества в почвата и 
нейната способност да обменя храни-
телни вещества и вода с корените на 
растенията 

Никъде в природата няма толко-
ва тясно съвместно съществуване 
на видове, както в съобществата на 
почвените организми. Селскостопан-
ските системи и агроекологичните 
подходи, при които се отделя голямо 
внимание на обогатяването на почве-
ното биоразнообразие – каквито са 
биологичното земеделие, минимални-
те обработки, сеитбообръщенията и 
почвозащитно земеделие – могат да 
осигурят устойчиво повишаване на 
продуктивността на селското стопан-
ство, без деградация на почвените и 
водните ресурси. Броят на почвените 
микроорганизми в една чаена лъжич-
ка почва е равен на населението на 
Земята. В 1 м2 горска почва живеят 
над 100 безгръбначни.

Запасите на храна зависят от поч-
вата. Разработени са многобройни и 
разнообразни селскостопански прак-
тики, като агроекология, почвозащит-
но земеделие, биологично земеделие, 
минимални обработки на почвата и 
горското земеделие, позволяващи 
осигуряване на висока производител-
ност при рационално използване на 
почвените ресурси. До 2050 г. само 
за да отговори на нарастващото тър-
сене на храна, глобалната селскосто-

панска продукция трябва да нарасне 
с 60%, а в развиващите се страни – 
почти със 100%.

Почвите са незаменим, ограничен 
ресурс, невъзобновим ресурс. Почви-
те, подходящи за земеделие, заемат 
по-малко от 1/9 част от площта на Зе-
мята. В случай на загуба и деградация 
на почва, тя не може да бъде възста-
новена за период, съответстващ на 
живота на едно човешко поколение. 
За ограничаването на деградацията 
на почвата и осигуряване на глобална 
продоволствена сигурност е необходи-
мо устойчиво земеделско производ-
ство чрез рационалното използване 
на селскостопанските земи. Близо 1/3 
от почвите са умерено до силно дегра-
дирани поради ерозия, изчерпване на 
хранителните вещества, вкисляване, 
засоляване, уплътняване и химическо 
замърсяване.

почвите са важни за здравето 
на планетата и благосъстоянието на 
хората. Те не са даденост и можем 
лесно да ги загубим, ако не полагаме 
грижи за опазването и възстановява-
нето на техните функции.

проф. д-р Светла Русева,
директор, ИПAЗР „Н. Пушкаров”, 

София

Продължава от стр. 2

бЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ  
С РЪж „ХЛЯб НА МИРА“ 2016

В гр. Бургас и гр. Карнобат се 
проведе съвместна кампания на 
НАЗ и регионалните съюзи на ди-
абетици от двата града по предос-
тавяне на ръжен хляб. Хлябът бе 
приготвен с ръж „Хляб на мира“ 
от реколта 2016 г., в рамките на 
участието на НАЗ в международ-
ния проект. Партньорите на НАЗ в 
инициативата са СНЦ „Нов живот” 
за района на Карнобат и РСНЦ 
„Диабетни грижи” за Бургас.

Благотворителната инициатива 
стартира за първи път миналата 
година, когато съдействие по ор-
ганизацията на акцията, насочена 
към диабетно болни хора, бе ока-
зано от СНЦ „Диабет – Разград“. 
По време на кампанията бе обър-
нато внимание на съществуващия 
проблем с дефицита на качествен 
ръжен хляб на българския пазар.

Ръжта „Хляб на мира“ 2016 бе 
добита на общо поле, стопанис-
вано от Николай Киров, предсе-
дател на Съюза на зърнопроиз-
водителите от Бургаска област и 
Теодор Тодоров, председател на 
Съюза на зърнопроизводителите 
„Маркели” – Карнобат. Една част 
от нея бе изпратена за приготвя-
нето на „хляб на мира” в гр. Сар-

ваш, Унгария, където на 22-23 сеп-
тември ще се проведе годишната 
Международна конференция „Мир 
и земеделие”.

Началото на проекта „Хляб на 
мира” е поставено през 2013 г., 
когато в 12 държави членки на ЕС 
от Централна и Източна Европа 
са засети семена от ръж, добити 
от полето около Помирителната 
църква в Берлин (мястото на ня-
когашната Берлинска стена). Част 
от получената реколта страните 
участнички изпращат обратно в 
Берлин и тя е използвана за сим-
воличното замесване и изпичане 
на Хляба на мира. Целта на ини-
циативата е да бъде демонстрира-
на връзката между мира и устой-
чивото земеделие.

Българското участие в проекта 
започва през 2013 г., когато ръже-
ните семена са засети от Ангел 
Вукодинов близо до гр. Съедине-
ние. Негов приемник за стопан-
ската 2014/2015 г. е Мариела Йор-
данова, зам.-председател на НАЗ 
и председател на Сдружение на 
зърнопроизводителите от Лудого-
рието, която отглежда реколтата 
за 2015 г. край Кубрат.

По материали на НАЗ

7 % от местообита-
нията в зоните по Нату-
ра 2000 са определени 
като гори във фаза на 
старост в държавните 
горски територии. Ре-
зултатите са следствие 
на реализиран проект 
на Министерство на зе-
меделието и храните и 
Изпълнителна агенция 
по горите за опазването 
на горите в тази фаза. 
Данните бяха оповесте-
ни на проведена на 9 
август среща в МЗХ, на 
която присъстваха пред-
ставители на неправи-
телствени и браншови 
организации от горския 
сектор, организации на 
собственици на общин-
ски и частни гори, пред-
ставители на държавни-
те горски предприятия и 
журналисти.

През 2015 г. МЗХ 
предложи и МС прие 
увеличаването на пло-
щта на защитените гори 
със 105 000 хектара. 
Днес има близо 107 000 

ха гори във фаза на ста-
рост. Така над 200 000  
ха държавни гори ще 
имат специален статут и 
в тях ще бъдат наложе-
ни строги ограничения 
във връзка с тяхното 
стопанисване. България 
е една от малкото стра-
ни, която отговаря на 
европейските директи-
ви за местообитанията, 
с което гарантира под-
държането на благопри-
ятния им природозащи-
тен статус.

Инж. Красимир Ка-
менов, зам.-изпълните-
лен директор на ИАГ, 
представи „Платформа 
за сътрудничество за 
запазване на българ-
ската гора”. Целта є да 
осъществи партньорство 
между гражданското об-
щество и ИАГ. В нея ще 
могат да се регистрират 
партньорски организа-
ции, които в реално вре-
ме да подават сигнали 
за нарушения в горите.

/ЗТ/

107 000 ха ГОРИ пО НАТуРА 2000 - 
ВЪВ ФАзА НА СТАРОСТ
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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 3  -  „Механизация в земеделското производство“
Уважаеми земеделски производители, 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

Категория:  Малки стопанства/до 200 дка/   Средни стопанства /до 1500  дка/
 Големи стопанства /над  1500  дка/

Наименование:

Вид  стопанство:  земеделски производител  кооперация  млад фермер   друг

Година на 
създаване:

Населено място:

Лице за контакт
(телефон;  имейл)

Производство:     полевъдство    овощарство    лозарство    зеленчукопроизводство    животновъдство    смесено

Механизирано 
производство на:

Култура
дка дка
дка дка

дка дка
Животни Бр. Бр.

Бр. Бр.

ИЗПОЛЗВАНИ: Пестициди: кг(л)/дка Минерални торове:вид (кг/дка)

ИЗПОЛЗВАНИ МАШИНИ:

Вид Броя Марка, год.  на произв. Вид Броя Марка, год.  на произв.

Трактори
Сеялки:
зърненожитни
за окопни култури

Зърнокомбайни
Пръскачки: 
тракторни 
гръбни

Силажокомбайни Машини за мин.
торене

Косачки Сламопреси

Плугове Системи  за 
нопояване

Брани Ремаркета /тип/

Фрези Други

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ВАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО И КАКВА?

Персонал: пълен работен ден агрономи -  бр.;
инженери -  бр.

сезонно наети агрономи          бр.;
инженери          бр.

Получени резултати:
Среден добив по култури

кг/дка кг/дка

кг/дка кг/дка

ДРУГИ
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Информация

®РАЛОМЕKС   

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Разрохквачи навесни 
и прикачни с ротори 

0700 18 187
www.ralomex.com

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет,  ул. „Освобождение“ 3

тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02

e-mail: order@ralomex.com; 
ralomex@mail.bg

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

Дискови брани 
от 2 до 10 м

Тракторни валяци 
от 4,5 до 8 м 

www.bgbio.org

На пресконференция на 4 
август, организирана от Албе-
на Симеонова, председател 
на Българска асоциация би-
опродукти (БАБ) и Фондация 
за околна среда и земеделие 
(ФОСЗ), Петко Симеонов, 
председател на Сдружение 
за биологично пчеларство, 
Меглена Антонова, координа-
тор екологично земеделие на 
Грийнпийс България, Милен 
Стоянов, член на управител-
ния съвет на БАБ и Борислав 
Сандов, координатор кампа-
нии на ФОСЗ, бяха обсъдени 
новите промени, свързани 
с ГМО храните, в закона за 
храните, които предстои да 
бъдат разглеждани в Народ-
ното събрание. 

Друга тема, на която се 
обърна внимание, бе за не-
оникотиноидните пестициди 
(неоникси), които влияят на 
здравето и ориентацията на 
пчелите. Те все още са под 
мораториум в ЕС. България е 
пуснала дерогация, за втора 
година, като големи земедел-
ски площи се третират със 
семена с тези пестициди.

Албена Симеонова заяви, 
че са направени много срещи 
с институции от Европарла-
мента. Целта е достигане до 
Европейската комисия, която 
през декември или януари ще 

ГМО В ХРАНИТЕ И ОпАСНИТЕ  
зА пчЕЛИТЕ пЕСТИЦИдИ 

реши дали да забрани опас-
ните пестициди. Кампанията 
ще бъде представена и на 
Международния съюз за за-
щита на природата към ООН 
през септември, където ще 
бъде поискана международ-
на подкрепа за забрана на 
неоникотиноидите в световен 
мащаб. 

Меглена Антонова напом-
ни, че в началото на годината 
дерогации за неоникотинои-
дите са приети по непрозра-
чен начин. БАБХ не следи 
площите с тези пестициди, 
както и влиянието им върху 
пчелните популации. Индус-
трията, която ги произвежда, 
налага употребата им, въ-
преки европейската забрана 
от 2013 г. Сериозен проблем 

е и че пчеларите нямат въз-
можност да сигнализират за 
измирането на пчелините, 
защото няма как да тестват 
проби от пчели в акредитира-
на лаборатория и не виждат 
смисъл от подаването на сиг-
нали без те да бъдат уважени.

Според Борислав Сан-
дов новите сортове, които 
влизат като възможност за 
разпространение на пазара 
и включването им в храни и 
фуражи, са част от опита на 
преговорния екип на ЕК за 
сближаване на стандартите 
със САЩ и Канада, във връз-
ка с процеса на договаряне 
и ратификация на двете спо-
разумения с тези две страни. 
Той заяви още, че България 
прави крачка назад с отпада-

нето на 25% от етикета, ако 
даден продукт съдържа ГМО. 
Новият проектозакон пред-
вижда това да отпадне. Вто-
рият проблем, касаещ тези 
промени, е занижаването на 
глобите (от 35 000 до 6 000 
лв), когато продуктът съдър-
жа ГМО и това не е обозна-
чено на етикета или ако ГМО 
не са регламентирани в ЕС. 
Третият проблем е вменява-
нето на функция на МЗХ, с 
която то не може да се спра-
ви, а именно да извършва 
оценка за въздействие, ако 
българска фирма реши да 
предложи на европейския 
пазар нови генно модифи-
цирани организми. Сандов 
припомни, че в България е 
забранено освобождаването 
на ГМО в околната среда, 
включително отглеждането 
им в опитни полета. По този 
повод е поискана среща с 
министъра на земеделието и 
храните Десислава Танева. 
Неониксите не са допустими 
само в 5 области в България 
– Смолян, Кърджали, Благо-
евград, Кюстендил и София. 
Съществува издадена запо-
вед от МЗХ областите, тре-
тирани с неоникси да бъдат 
маркирани с табели, въпреки 
че такива не са видяни.

/ЗТ/
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Реклама

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН пРЕдМЕТ 
НА дЕйНОСТ:

Търговия с препарати за растителна  
защита (Рз), семена и торове в 

Централна и Североизточна българия.

ФИРМАТА пРЕдОСТАВЯ:
l Kонсултации по расти-

телна защита 
l Tехнологии за отглеж-

дане и опазване на 
растенията от болести 
и неприятели

l предлага качествени 
семена, торове и пре-
парати:

- препарати за Рз на 
фирмите: бАСФ, 

„АГРОбИОТРЕйдИНГ“, „АГРОТРЕйд“
- официален вносител  на семена от 
„ЛИМАГРЕйН“ - ФРАНЦИЯ
- дистрибутор на торовете от „ТИМАК 

АГРО“, „РОВЕдИ“ и „ЛЕбОзОЛ“

„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООд
Велико Търново, ул. „Мизия” 38; тел.: 062/600 408; 

факс: 062/600 411; е-mаil: teraeko97@abv.bg

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.
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