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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

90 ГОДИНИ PIONEER 
В НАД 90 СТРАНИ 

Щастливи сме да споде-
лим, че тази година PIONEER 
HI-BRED INTERNATIONAL 
отбелязва своя 90-годишен 
юбилей.

Henry A. Wallace (1888-1965), 
основателят на PIONEER HI-
BRED INTERNATIONAL, съз-
дава първия хибрид царевица 
през 1923 г., a през 1926 г. - 
първата семенарска компа-
ния. Днес Компанията про-
дължава да гради върху това 
наследство чрез развитие на 
иновативни продукти и услу-
ги, които помагат на земедел-
ските стопани да посрещнат 
предизвикателствата, пред 
които са изправени всеки ден 
и доставя най-добрите семе-
на и технологии на произво-
дителите по целия свят.
Да, Pioneer е компанията, 

която промени визията на зе-
меделието. И в дългия списък 
с научни достижения, които 
са допринесли за по-модер-
но и конкурентно земеделие, 

стоят открития, концентрира-
ни върху съществените нужди 
на фермерите: получаване на 
високи добиви, спестяване 
на средства и време, улесня-
ване технологиите за отглеж-
дане на културите. Клиентите 
са сигурни, че като купуват 
продукти с марката Pioneer®, 
могат да разчитат на най-до-
брите характеристики, които 
се предлагат на пазара. По-
коления изявени зърнопроиз-
водители сеят точно марката, 
защото тези продукти са им 
донесли просперитет.
Българските фермери 

също са оценили това. За 
тях Pioneer е марка на прес-
тиж, авторитет и сигурност 
вече 20 години и е един от 
най-предпочитаните брандо-
ве. Това е така, защото тези 
хибриди притежават най-ино-
вативните характеристики, 
даващи сигурност и печалба 
на производителите.

- Земеделските произво-
дители посочват, че в про-
изводството не достигат 
подготвени кадри, най-вече 
технически. Какво е вижда-
нето и как ще съдейства Ми-
нистерство на земеделието 
и храните за решаването на 
проблема?

- Въпросът касае основно 
кадрите в земеделието, които 
да са подготвени за нови тех-

нологии, за работа с високопроизводителни нови машини, с 
автоматизирани, механизирани и компютъризирани системи. 
Подготовката на такива специалисти се извършва в няколко 
университета и в професионалните гимназии към МЗХ, профе-
сионални гимназии към Министерството на образованието и 
науката и частни фирми.
В момента провеждаме срещи с университетите, които 

имат земеделски специалности. Започнахме от Тракийския 
университет, след това с Лесотехническия университет, сега 
ни предстоят срещи с Русенския университет „Ангел Кънчев” и 
Аграрния университет в Пловдив. Целта ни е МЗХ и 4-те висши 
учебни заведения да консолидираме едно мнение - основните 
земеделски специалности, по които се подготвят студентите, да 
са приоритетни за България. В момента от тях с приоритет е 

1926 – 2016 г.

ДОБРИ КАДРИ И ТЕХНИКА – 
ПРОСПЕРИРАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава на стр. 6-7

Интервю със зам. министър на земеделието и 
храните д-р Цветан Димитров
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НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ В ИЛВ, ПЛЕВЕН
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114 години традиции и опит

тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470 
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов по-

садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО - Плевен

Всички новоселекционирани сортове и клонове лози са 
утвърдени за вписване в списък Б на официалната сортова 
листа на страната със Заповед на МЗХ № РД 12-22/16.04.2009 г.

НОВИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ
А. Получени по пътя на междувидовата хибридизация
Сорт КАЙЛЪШКИ РУБИН 
Сорт Кайлъшки рубин е получен по пътя на междувидо-

вата хибридизация от кръстосването на (Памид с Хибрид VІ 

2/15) с (Гаме ноар с Vitis amurensis) в 
Опитното поле на ИЛВ-Плевен. 
Грозд - средно голям (13,8/9,0 cm.), 

цилиндрично-коничен, със средна маса 
187,0 g.
Зърно – дребно (13,90/13,81 mm), 

сферично. Кожицата е синьо-черна, де-
бела, обилно покрита с восъчен налеп. 
Консистенцията е сочна с хармоничен 
неутрален вкус.
Сорт Кайлъшки рубин спада към 

групата на среднозреещите винени 
сортове. При условията на град Пле-
вен гроздето узрява в края на месец 
септември. При технологична зрялост 
гроздето съдържа 21-23% захари и 7-8 
g/dm3 титруеми киселини. Вината на-
правени от него имат рубиненочервен 
цвят, с високо съдържание на антоци-
ани, приятен плодов аромат, плътни, 
хармонични, подходящи за стареене. 
Сорт Кайлъшки рубин се характеризи-
ра с висока устойчивост на ниски зим-
ни температури и мана.
Сорт ТРАПЕЗИЦА
Сорт Трапезица е получен по пътя 

на междувидовата хибридизация от 
кръстосването на Дунавска гъмза с 
Марсилско ранно в Опитното поле на 
ИЛВ - Плевен.
Грозд - средно голям (15,6/9,0 cm), 

цилиндрично-коничен, полусбит. Сред-
ната маса на един грозд е 195,0 g.
Зърно - дребно (14,43/13,83 mm), 

сферично. Кожицата е синьо-черна, де-
бела. Консистенцията е много сочна с 
хармоничен неутрален вкус.
Сорт Трапезица спада към ранно 

до среднозреещите сортове. При ус-
ловията на град Плевен гроздето уз-
рява в началото на месец септември. 
По механичен състав на грозд и зърно, 
сорт Трапезица е типично винен. При 
технологична зрялост гроздето съдър-
жа 22-24% захари и 5-6 g/dm3 титруеми 
киселини. Сортовите вина имат рубине-

Сорт КАЙЛЪШКИ РУБИН Сорт ТРАПЕЗИЦА

КАНДИДАТ-СОРТ V 8-2 (НАЙДЕН) КАНДИДАТ-СОРТ V 1-40 (МИРО)
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LANDINI – НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР
Специализираните италиански 

трактори LANDINI се радват на мно-
го добър прием от страна на род-
ните земеделски производители, 
защото са специално създадени за 
отлична работа в специфичните ус-
ловия на овощните градини, лозо-
вите масиви и оранжерии.
Тракторите Landini отново демон-

стрираха своите възможности - този 
път в черешова градина край кюс-
тендилското село Шатрово. Заради 
продължителните дъждове през май 
и юни теренът беше обилно затревен 
и видимо имаше нужда от грижи и 
обработки. 
В работа при тежки условия по-

казаха предимствата си тракторите 
Landini Rex 90F – подходящ за лозя 
и овощни градини, Landini Rex 80GT 
– за работа в овощни градини и на 
полето и по-малкият им брат Landini 
Mistral 55 – подходящ за малки овощ-
ни градини, оранжерии и животно-
въдни стопанства. 
Ниският клиренс и снижена каби-

на на тракторите Landini от сериите 
Rex и Мistral ги правят удобни за ра-
бота в овощни насаждения - могат 
да минават под короните на дърве-
тата без да ги увреждат. Компактни, 
пъргави и сръчни, с перфектен ком-
форт за оператора. Теглото на трак-
торите от 3,5 тона е оптимално за 
работа с тежки отклоняващи маши-
ни, двуроторни надробители и друг 
инвентар за по-тежките операции в 

овощните градини.
Към тракторите Landini по време 

на демонстрацията беше агрегати-
ран разнообразен прикачен инвен-
тар, предлаган от Оптиком на бъл-
гарския пазар: Косачка Van Wamel 
с работен захват 2,70 м и отклоня-
ваща глава; Х-образна дискова бра-
на Rinieri с работен захват 220 см; 
Надробител Rinieri с работен захват 
200 см и 22 чука – за отстранява-
не на растителна маса с дебелина 
на клоните до 6 см; Помощна плат-
форма с регулиране на височината, 
подходяща за беритба на плодовете 
и за поставяне на защитни мрежи 
при градушки; Челен товарач MC40 
за товаро-разтоварни дейности.
Освен впечатляващите си тех-

нически параметри и производи-
телност, техниката от Оптиком е 
атрактивна за фермерите и с изгод-
ните си цени и осигурен висококва-
лифициран следпродажбен сервиз. 

По материали на Оптиком

Като водещ доставчик на горски му-
лчери, шредери и тилъри в България 
ИНОВЕКС Груп стана първият официален 
вносител за България на марката AHWI. 

AHWI e немска компания, създадена 
през 1990 година с изцяло насочено про-
изводството на машини за разчистване-
то на горски терени и запустели сел-
скостопански масиви. За периода от 25 
години труд и иновации, AHWI поставя 
много иновативни подходи при кон-
струирането на прикачна техника за 
почистване. През 1991 год. компанията 
създават първата машина с ротор със 
захват от работни чукове, която започва 
да се нарича “мулчер“. 4 години по-къс-
но немските инженери на AHWI създават 
и първият самоходен верижен мулчер 
RT350, а през 2010 излиза и най-мощни-
ят модел на пазара с работна мощност 
от 640 к. с. 

AHWI ЗА ПЪРВИ 
ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
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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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МЕХАНИЗИРАНЕ РЕЗИТБАТА НА ЛОЗЯ

Опитен образец - машина с ротационни 
режещи апарати

Машина за контурна резитба на лозя - 
вариант подрязване на един лозов ред

Машина за контурна резитба на лозя - 
вариант едностранно рязане

Резитбите на 
плододаващите 
лозя са необходи-
ми за поддържане 
жизнеността на 
лозите и осигуря-
ване на оптимал-
но натоварване и 
технологично под-
държане на фор-
мировките през 
вегетационния пе-
риод. 

Извършват се основно два вида ре-
зитби: Селективна резитба на зряло - 
за отстраняване на излишната лозова 
дървесина и оформяне на необходимите 
плодни звена за всяка лоза. Тази опе-
рация изисква значително количество 
висококвалифициран ръчен труд - от 8 
до 12 чов.ч/дка, в зависимост от сор-
та и формировката. При използването 
на машини за предварителна резитба 
на зряло, този труд може да се нама-
ли от 30 до 35%; Контурна резитба на 
зелено /кършене/ - за отстраняване на 
около една трета от дължината на зеле-
ните леторасти. Това подобрява освет-
лението и проветряването на лозите и 
улеснява фитосанитарните третирания. 
Обикновено се прави един или два пъти 
през месеците юни и юли, в зависимост 
от растежната сила на лозите. Разходът 
на труд за ръчна контурна резитба е 
от 2,5 до 3,6 чов.ч/дка. Степента на по-
критието при третирането на лозите се 
подобрява от 12 до 16%, което води до 
по-добро качество на гроздето. 
Изследвания и конструктивни разра-

ботки за механизиране резитбата на ло-
зята в България са започнати от 1970 г. 
в Института по лозарство и винарство, 
Плевен и в Института по механизация 
на селското стопанство, София. Уста-
новени са агротехническите изисква-
ния към тези операции и конструктив-
ните параметри на подходящи машини. 

Конструирани са и изпитани различни 
модели машини за агрегатиране към 
верижни, колесни и портални трактори.
Основните агротехнически изиск-

вания към машините за контурна ре-
зитба на лозята са следните: Рязането 
на зрелите и зелените леторасти да се 
извършва от двете страни и отгоре на 
лозовия ред; Отрезите да бъдат глад-
ки, без напукване и разнищване на ло-
зовите пръчки; Запазване на стеблата 
и рамената на лозите от нараняване; 
Безударно  заобикаляне коловете на 
подпорната конструкция.
Изследванията показаха, че най-ка-

чествени отрези се постигат при реже-
щи апарати с противорези с линейно 
или ротационно рязане.
Опитният образец на машина за 

контурна резитба на зелено с рота-
ционни режещи апарати подрязва два 
полуреда, като тракторът се движи в 
междуредието. Работните органи са 
два ротора с вертикални ножове, които 
подрязват лозите отстрани и две косач-
ни греди със сегментни ножчета, които 
режат хоризонтално безплодните лето-
расти, израсли от главините на лозите.
Беше изработен и изпитан опитен 

образец машина за контурна резитба, 
монтиран на порталния трактор ТП-54 
от Гроздокомбайна КГ-1. Тракторът об-
крачва един лозов ред, който се под-
рязва от двете страни и отгоре.
Тези два типа машини имат сложна 

конструкция и труден монтаж към трак-
торите, затова работата по тях беше 
прекратена.
Добри резултати показа машина 

за контурна резитба със стандартни 
сегментни възвратно-постъпателни 
режещи апарати, с противорежеща 
палцева греда. Тези aпарати са уни-
фицирани с тракторните косачки. Тази 
машина може да извършва контурна 
резитба на зелено и на зряло в про-
мишлени лозови насаждения. Работни-

те органи са четири косачни греди /две 
дълги вертикални и две къси хоризон-
тални/, които обхващат един лозов ред 
от двете страни и отгоре. Задвижване-
то на работните органи е хидравлично 
от хидросистемата на трактора. Към 
универсалните трактори машината се 
монтира от дясната страна на трактора 
между предните и задните колела.
При резитба на вертикални форми-

ровки с три реда телена конструкция 
се използват четирите режещи греди, а 
за формировки със свободно растящи 
леторасти /тип "Омбрела"/ се работи 
само с левия режещ апарат с наклоне-
на греда и се подрязва едната страна 
на лозовия ред.
Тази машина може лесно да се при-

годи за предно агрегатиране към съвре-
менните трактори с предна триточкова 
навесна система. Агрегатирането става 
бързо и лесно, особено когато се из-
ползва устройство за автонавесване. 
Трактористът наблюдава по-добре ре-
жещите апарати, управлението на агре-
гата в междуредието е по-лесно и се по-
стига по-голяма работна скорост, като 
се подрязваг два полуреда.
Опитният образец на тази машина 

е изпитан в Държавния изпитателен 
център, Пловдив и приет за внедрява-
не. Обаче, след ликвидацията на коопе-
ративните лозарски стопанства, рабо-
тата в това направление се прекрати. 
В последните години се засадиха и се 
засаждат промишлени лозови масиви и 
има нужда от използването на такива 
машини. 
Предприятие, което желае да про-

извежда тази машина и евентуално да 
я представи на търговско изложение, 
да се свърже с конструктора на маши-
ната инж. Тодор Хаджиев за техническа 
документация и консултация на след-
ния адрес: e-mail: t_hadjiev@abv.bg, 
GSM 0886 134 016.

доц. д-р инж. Тодор Хаджиев

 Тодор Хаджиев

ДОБРИ КАДРИ И ТЕХНИКА – ПРОСПЕРИРАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ
само ветеринарната медици-
на и съответно финансиране-
то за издръжка на студентите 
е по-добро. Това означава, че 
останалите специалности в 
земеделието, в това число и 
техническите, имат недоимък 
на средства за подготовка на 

студентите. Това касае както 
лабораторните и стационарни 
обучения, така и посещения 
на младите хора в реални 
ферми - обекти, където те да 
придобиват нови практически 
знания. Надявам се до края 
на годината да консолидира-
ме единна позиция с универ-

ситетите, с аграрните им фа-
култети, с които имаме добра 
комуникация, и да успеем в 
Министерството на образо-
ванието да представим една 
цялостна визия по отношение 
на кадрите в земеделието.
Другият въпрос, който 

искам да засегна, е докол-

ко структурите на МЗХ се 
ангажират с професионал-
ната подготовка на кадрите, 
най-вече в случая с работе-
щи със земеделска техника. 
Ако постигнем споразумение 
с университетите за по-до-
бро ниво на подготовка на 
студентите, това не означава, 

Продължава от стр. 3
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че тези хора след това нямат 
нужда от подготовка. Защото 
технологиите и земеделската 
техника, която ги осъществя-
ва,  се развиват и променят 
буквално ежемесечно. Посто-
янно навлизат нови машини 
и съответно са нужни обуче-
ния за работа с тях. Наисти-
на фирмите, които предлагат 
такива машини, правят обуче-
ния, но на нас ни се струва, 
че и държавата трябва да се 
включи в тази дейност.

- За развитие на ефек-
тивно българско земеделие 
е необходима информация 
какви машини са нужни за 
различните култури. По ка-
къв начин МЗХ черпи ин-
формация и изгражда по-
литиката си за необходимия 
машинно-тракторен парк за 
страната?

- Пазарът в България е от-
ворен за всички производите-
ли и търговци на земеделска 
и горска техника, отговаряща 
на европейските изисквания 
за висока степен на безо-
пасност и опазване на окол-
ната среда. Много широк е 
спектърът от машини, който 
се предлага на пазара, със 
съответните технически ха-
рактеристики и цена. Изборът 
на даден вид техника зависи 
от вида и обема на производ-
ството, почвените условия и 
финансовите възможности на 
земеделските производители. 
Най-важно е да можеш 

да препоръчаш на фермера 
най-подходящата машина за 
неговото стопанство. В мо-
мента е оставено на самия 
комбайнер, тракторист, опе-
ратор да избира и на каквато 
и да е машина да осъщест-
вява собствената си подго-
товка. 
Необходимо е също дър-

жавата да се намеси в подго-
товката на новите нормативни 
актове в законодателството. 
За последните 7-8 години се 
промениха доста от европей-
ските, съответно и от българ-
ските нормативни документи. 
Не съм убеден, че повече от 
5-10% от нашите механизато-
ри знаят какво се случи през 
тези години, след присъеди-
няване на България към ЕС. 
Затова смятам, че държавата 
трябва постепенно да влезе 
в тази роля. Неслучайно, ма-
кар и с много гласове против, 
ние се опитваме да концен-
трираме много дейности в 
областните дирекции по зе-
меделие, включително тези 
на КТИ и службите по зърно. 

Нашата идея и политика е, 
че регионалните земеделски 
служби трябва да са силни, 
да имат правомощия, тъй 
като са близо до земедел-
ските производители. Тоест 
разчитаме връзката с фер-
мерите, информираността, 
обучението, подготовката им 
да се осъществят на област-
но и общинско ниво. Ние сме 
едно от малкото министер-
ства, които имат общински 
структури в цялата страна. 
Ако искаме да имаме някакъв 
успех, трябва да използваме 
този близък контакт с хора-
та и да им дадем възможно 
най-много информация, в слу-
чая за земеделската техника. 
Само така можем да разчита-
ме, че земеделието ще стане 
модерно и технологичното му 
обновление ще върви с тем-
пове, каквито би ни се искало 
на нас. Напоследък се забе-
лязва елементарно разбира-
не за земеделската техника. 
В общественото съзнание 
тя е един трактор и някакъв 
прикачен инвентар. Земедел-
ската техника вече е доста 
по-модерно понятие, което 
съдържа в себе си управле-
нието на много процеси. Това 
са технологични процеси, 
които преди 25-30 години не 
сме си помисляли, че може 
да бъдат автоматизирани, в 
това число дори компютъри-
зирани. Например, модерни-
те животновъдни ферми вече 
над 50% са автоматизирани и 
механизирани. Доилната ин-
сталация в едно животновъд-
но стопанство е нещо доста 
сложно и изисква сериозна 
подготовка. Затова е нужно 
държавата да се намеси в це-
лия процес в подготовката и 
развитието на обслужващите 
кадри още от образованието. 
В съвременното земеделие 
ключовата дума е „иновации”. 
А тяхното място е основно 
в техниката. В биологичните 
процеси вече има много ино-
вации, в генетиката, в селек-
цията, но най-много, може би 
над 90%, са за подобряване 
на технологичните процеси 
в земеделието чрез машини. 
Неслучайно голяма част от 
парите за селските райони са 
насочени в това направление. 
Радващо е, че се създадоха 
неправителствени организа-
ции, които се грижат основно 
да предложат на земеделците 
различни иновативни и техно-
логични решения.

- Ще се разработи ли 
дългосрочна стратегия за 

механизацията в земедели-
ето от научни работници под 
ръководството на МЗХ?

- Политиката на Минис-
терството на земеделието и 
храните е развитие на ефек-
тивно и конкурентноспособно 
земеделие чрез техническа и 
технологична модернизация 
на сектора. Стратегия за зе-
меделската техника на този 
етап няма разработена. Но 
идеята е възприета от Сел-
скостопанска академия, ви-
сшите учебни заведения и от 
МЗХ.
Новото ръководство на 

ССА предприе съвременни, 
авангардни неща в управле-
нието си. Факт е, че Законът 
за ССА беше изработен с пъл-
но съгласие от структурите на 
Академията, което досега не 
се беше случвало. Това оче-
видно води до по-съвременни 
действия и задължително в 
сътрудничество с университе-
тите от сектора. Академията и 
висшите учебни заведения в 
никакъв случай не са врагове, 
а напротив, това са две час-
ти от една система. Едната е 
обучението на кадрите, друга-
та е внедряването на научни-
те постижения в практиката и 
постигане на проспериращо 
земеделие, което е основна 
задача на министерството.
По отношение на механи-

зацията, първата ни цел беше 
да доближим структурите на 
МЗХ до хората – чрез регио-
налните структури за регис-
трация и контрол на земедел-
ската и горска техника и тези  
на ССА. Мисля, че и в двата 
случая нещата се получават. 
Според мен е достатъчно ав-
торитетно за един бранш, в 
случая земеделската техника, 
да има представителство в 
централното управление на 
Министерството. Това пред-
ставителство винаги генерира 
политиката и може да влияе 
върху решенията в този сек-
тор. Бидейки една инспекция, 
тя си остава винаги едно из-
пълнителско тяло и изпълнява 
чужда воля. Мисля, че пече-
ливш ход е земеделската тех-
ника да е в главната дирекция 
на МЗХ, която има влияние 
във всички структури в упра-
влението на земеделието.
Надяваме се да се създа-

де една информационна плат-
форма, която да вземе всич-
ко, което е правено от КТИ 
през годините, а ССА е съби-
рала като информация. Целта 
е да се събере информация-
та  на едно място и тя да се 

адаптира към съвременните 
условия. Необходимо е за да-
дените култури, технологии на 
отглеждане да се знае типът 
машини, които са нужни на 
страната ни, за да имаме мо-
дерно, конкурентно и енергос-
пестяващо земеделие. Затова 
е нужно да знаем кой сегмент 
от стопанството има нужда от 
машини и да ги насочваме 
там, но те да бъдат най-ефек-
тивните по технически пара-
метри и най-подходящите за 
характеристиките на дадения 
район. В този аспект се опит-
ваме да направим симбиоза 
с Института по аграрна ико-
номика към ССА. Именно те 
са хората, които трябва да 
направят тези теоретични мо-
дели, актуалните технологич-
ни карти на всеки тип ферма 
и производство. Вече имайки 
разрез на производствения 
процес, да се прецени каква 
техника и технологии са не-
обходими, за да се постигне 
определен резултат. Така се 
прави в Америка, Франция. 
Най-хубавото от това, което 
се опитваме да взаимстваме 
от тях, е да има регионални 
модели. България е с доста-
тъчно разнообразни почви, 
релеф, климат, за да може да 
се направят такива модели, а 
не да се приравнява всичко 
към едно. Производствата в 
страната също са различни, 
спецификата на техниката 
също. Без помощта на ССА 
и университетите, обаче иде-
ята трудно ще се осъществи. 
С това ще поставим началото 
на разработването на така 
дългоочакваната стратегия.

- Благодарим на МЗХ, 
като съорганизатор, за от-
криването на третото изда-
ние на конкурса Отличие 
„Принос в механизацията на 
земеделието”.

- След успешните две из-
дания на конкурса „Принос в 
механизацията на земедели-
ето” няма съмнение, че това 
Отличие трябва да продължи 
и ние приветстваме тази ини-
циатива. Основание за това 
е, че конкурсът се оказа мно-
го стимулиращ фактор за уве-
личаване стремежа, особено 
у младите хора, към повиша-
ване квалификацията на всич-
ки кадри в механизираното 
земеделие, както и усилията 
то да бъде наситено с инова-
тивни технологии и машини. 
Разбира се, ние според въз-
можностите си, ще подпомог-
нем неговото провеждане.
доц. д-р инж. Милка Бобева
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НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ В ИЛВ, ПЛЕВЕН

ночервен цвят, с добре изразен плодов аромат, плътни, хар-
монични. Виното се развива бързо и може да се предлага 
за реализация като младо.
Сорт Трапезица се характеризира с повишена устойчи-

вост към ниски зимни температури, мана и оидиум.
НОВИ КАНДИДАТ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ, 
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УТВРЪЖДАВАНЕ ОТ ИАСАС

КАНДИДАТ-СОРТ V 8-2 (НАЙДЕН)
Кандидат-сорт V 8-2 (Найден) е получен по пътя на вътре-

видовата хибридизация от кръстосването на сортовете Ду-
нав с Русалка 3 в Опитното поле на Института по лозарство 
и винарство - Плевен от М. Иванов, З. Наков и И. Симеонов.
Грозд - Гроздът е голям (19,2/17,2 cm), коничен, рехав до 

полусбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела. Чепката 
е зелена. Средната маса на грозда е 817,7 g.
Зърно - Зърното е едро до много едро (38,69/18,10 mm) 

с капковидна форма (специфично). Кожицата е тъмновио-
летова, тънка и крехка. Консистенцията е месеста, хрупка-
ва, вкусът е неутрален, хармоничен. Дръжката на зърното е 
средна, със средно ложе. Четчицата е средна, бледозелена. 
Средната маса на 100 зърна е 873,3 g. Кандидат-сорт V 8-2 
(Найден) е среднозреещ червен десертен сорт. За района 
на Плевен гроздето му узрява в началото на месец септем-
ври. При консумативна зрялост гроздето съдържа 14 - 16% 
захари и 4,5 – 5,5 g/dm3 титруеми киселини.
Сортът се отличава с висока родовитост и добив. Чувст-

вителен е на ниски зимни температури, мана и оидиум. 
Гроздето притежава хармоничен неутрален вкус и е под-
ходящо за консумация в прясно състояние и след съхране-

ние. Подходящ е за отглеждане във всички лозарски райони 
на страната, където опасността от измръзване на лозите е 
по-малка.

 КАНДИДАТ-СОРТ V 1-40 (МИРО)
Кандидат-сорт V 1-40 (Миро) е получен по пътя на меж-

дувидовата хибридизация чрез кръстосването на сортовете 
Плевенски фаворит с Надежда в Опитното поле на Институ-
та по лозарство и винарство-Плевен от М. Иванов, З. Наков, 
И. Симеонов и А. Илиев.
Грозд - Гроздът е много голям (23,0/16,5 cm), цилиндрич-

но-коничен, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела, 
вдървесинена в основата. Чепката на грозда е зелена. Дръж-
чицата на зърното е средно дълга, дебела, със средно голямо 
конусовидно ложе. Средната маса на грозда е 862,8 g.
Зърно - Зърното е много едро (32,07/23,15 mm), овално. 

Кожицата е зелено-жълто оцветена, тънка и крехка, покрита 
с восъчен налеп. Консистенцията мезокарпа е месесто-соч-
на. Вкусът е хармоничен и неутрален. Средната маса на 100 
зърна е 955,0 g.
Кандидат-сорт V 1-40 (Миро) е ранозреещ бял десертен 

сорт. Гроздето му узрява в края на месец август. При кон-
сумативна зрялост гроздето съдържа 15 - 16% захари и 4,5 
– 5,5 g/dm3 титруеми киселини.
Кандидат сортът се отличава с висока родовитост и до-

бив. Проявява повишена устойчивост на ниски зимни тем-
ператури и гъбни болести. Гроздето притежава хармоничен 
вкус и е подходящо за консумация в свежо състояние и 
след съхранение. Подходящ е за отглеждане във всички ло-
зарски райони на страната.

По материали на ИЛВ, Плевен

Днес гамата продукти на AHWI об-
хваща серия комбинирани горски мул-
чери-тилъри с модели с тегло от 1300 кг. 
до 4500 кг. за трактори с мощност от 
60 к. с. до 550 к. с.; серия хидравлич-
ни мулчери, както и серия мулчери за 
багери от 12 до 23 тона с работна мощ-
ност от 60 к. с. до 190 к. с. 

AHWI има разработена серия ро-
товатори-тилъри за рекултивиране на 
земеделски земи, премахвайки корени, 
дънери и други, и създаване на най-до-
бри условия за нови насъждения. 
Към самоходните верижни машини, 

модел Raptor, се прикача всеки един 
от предлаганите мулчери-тилъри. Те 
се предлагат в няколко модела според 
различните нужди и вид на терените. 
Гамата започва от малки модели с 
мощност 175 к. с. и с компактни разме-
ри, позволяващи проходимост в горис-
та местност, покрай електропроводи и 
др. Универсалните модели са подходя-
щи за голям обем от дейности и пасват 
на всяка среда. Най-мощният модел е 
с мощност 640 к. с. и е изключително 
производителен. Направен изцяло от 
висококачествени материали, той дори 
бива използван и при пожари. 
Първият продаден комплект само-

ходен Raptor 300 в комплект с ком-
биниран мулчер-тилър M650, вече 
успешно се справя в горските терени 
на Централна България. Raptor 300 e 
най-предпочитаният модел за условия-

та в страната ни. Разполага с двигател 
275 к. с., които се предават директ-
но към мулчера отпред посредством 
твърда връзка (кардан) без загуба на 
мощност. Моделът разполага с вграден 
защитен ограничител на мощността 
при претоварване на мулчера отпред, 
който автоматично продължава работа 
след преодоляване на препятствието, 
защитавайки машината. Благодарение 
на иновативните решения на AHWI, 
вложени в тази машина, разходът на 
гориво е гарантиран от производителя 
и е под 30 л/час независимо колко е 
тежък работният терен.
Вече много клиенти на ИНОВЕКС 

Груп в България, бяха удивени от неве-
роятната мощност, производителност, 
качество и икономичност на модела 
Raptor 300. 
С добавянето на AHWI към продук-

товата гама на ИНОВЕКС Груп, клиен-
тите вече разполагат с 4-те най-добри 
марки с продукти, специализирани за 
високопланинска работа и тежки гор-
ски терени: зелена линия SIP, високоп-
ланински трактори Reform, мулчери и 
шредери Berti и комбинирани мулче-
ри-тилъри и самоходни машини AHWI. 
На предстоящото есенно издание 

на селскостопанското изложение 
Бата Агро от 31.08.2016 до 03.09.2016 
г., посетителите ще имат възможност 
да се запознаят с моделите на AHWI 
на щанда на компанията с номер W1.

По материали на Иновекс

AHWI ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ 90 ГОДИНИ 
PIONEER...

Добър пример за това са 
Optimum® Aquamax® - царевични-
те хибриди и слънчогледите с марка 
Pioneer Protector®. Тези две марки са 
само от три години на българския па-
зар и вече над 30 000 български фер-
мери залагат на тях. За Optimum® 
Aquamax® хибридите, производите-
лите са единодушни, че получават 
по-високи добиви. P0216 и P0023 са 
дали едни от най-високите резултати 
при царевицата в страната. „Пионер 
са ненадминати при царевицата“ – 
казват клиентите.
Слънчогледите от Pioneer 

Protector® продуктовата линия имат 
редица предимства – водят по доби-
ви, с високо маслено съдържание, 
най-пластични са при различни кли-
матични условия, притежават защита 
към икономически важните болести и 
паразити. P64LE25 и P64LE99 са топ 
хибридите на българските фермери.
Когато фермерите купуват семена 

с марката Pioneer, те получават не 
само висококачествените семена, а 
и достъп до иновации, информация 
и услуги.

PIONEER - целеустременост, 
концентрация, мъдрост, далновид-
ност… Това означава: Успех!

 По материали 
на Пионер семена България

Продължава от стр. 2 

Продължава от стр. 4
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РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Ìîáèëåí: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

Аквамат 2000 ООД е во-
дещ доставчик на автомати-
зирани системи за капково 
напояване на винени и де-
сертни лозя в България. Фир-
мата предлага ширoка гама 
от продукти и аксесоари. Осо-
бено ефективно е използва-
нето на хербицидни пръскач-
ки MANKAR за третиране на 
плевели. При тях хербицидът 
е във формата на концентрат. 
Високата скорост на подава-
не на хербицид предотвратява 
разпрашаване на течността, 
съответно попадането й върху 
растенията. Разпръскващата 
дюза се активира чрез натис-

кане на бутон. По този начин 
се третира само там, където е 
необходимо.
Капковото напояване е 

най-високоефективният ме-
тод за напояване на лозови 
насаждения. Най-голяма нуж-
да от вода лозата изпитва в 
периода от разпукването на 
пъпките до началото на цъф-
тежа. Напояването при лозята 
служи и за подобряване ка-
чеството на реколтата, което 
е мнoго важен фактор при ви-
нените лозя. Чрез системите 
за капково напояване могат 
да се подават водоразтво-
рими торове. Системите за 

капково напояване на лозя, 
предлагани от Аквамат 2000, 
са проектирани максимал-
но да оползотворят водните 
ресурси. Фирмата предлага 
пълен инженеринг: изготвяне 
на проект, включително за 
програмите от ЕС, доставка 
на материали, монтаж и тест 
на системата, изготвяне на 
поливни графици и обучение 
на персонал на клиента за 
експлоатация на системата. 
По желание, системите за 
капково напояване могат да 
се автоматизират да работят 
по климатични данни, като по 
този начин се спестява полив-

на вода и може напълно да се 
премахне човешкия фактор за 
нейното управление. Клима-
тичните станции, предлагани 
от Аквамат 2000, имат датчи-
ци за предсказване на боле-
сти по растенията. Системите 
могат да се управляват чрез 
GSM или чрез компютър. През 
последните години Аквамат 
2000 изгради множество обек-
ти по европейските програми 
за финансиране. Фирмата 
помага на своите клиенти за 
изготвяне на проектна доку-
ментация за кандидатстване 
по тези програми.

СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ

Лозарство

Продължава на стр. 10
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Реклама

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

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

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
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www.tractorinvest.com

         0879 011  010;  0888 459 108;  0885 878 444
               

Трактори AGTТрактори AGT

СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ

Аквамат 2000 предлага и 
системи за защита от дъжд 
и градушка, които предпаз-

ват растенията от „капри-
зите на времето“. Особено 
подходящи са те при десерт-
ните лозя. Полиетиленови-

те покрития имат термичен 
ефект и поставените под тях 
узряват до 10 дни по-бър-
зо, което способства и за 

по-бързото им предлагане 
на пазара. 

По матерали 
на Аквамат 2000

Продължава от стр. 9

Есенната сеялка!
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Реклама

гр. Русе, бул. Липник 106; Тел:0885 541 832 , 0888 968 091
e-mail:deltaagri.rs@gmail.com

web: www.delta-agri.com

ДЕЛТА АГРИ ООД

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА НА АГРОЗАКС (ГЕРМАНИЯ) 
И SWIMER (ПОЛША) ЗА БЪЛГАРИЯ

 АГРОЗАКС - сдружение на фермерите от немската про-
винция Саксония, официален партньор на фирма Claas 
в търговията на земеделска техника, втора употреба.

SWIMER - резервоари (цистерни) за съхранение на вся-
какъв вид горива, течни торове,  Ad blue

Търговия със земеделска техника - 
нова и втора употреба.
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А  Спектър  Я

Редакцията на вестник „Земе-
делска техника” честити забеле-
жителното събитие „90 години 
Pioneer” и пожелава на Пионер семе-

на България да бъдат все така до-
бри професионалисти и отзивчиви 
към нуждите на българските зър-
нопроизводители!                       /ЗТ/

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

 Доставка на компютърна, комуникацион-
на и друга електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни 
и безжични компютърни, телефонни и ох-
ранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго 
мрежово оборудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компю-
три

 Поддръжка на стари и съществуващи систе-
ми и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз 
на компютърна и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно под-
държане на компютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

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

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

www: nolis-bg.com


