
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ  БРОЙ 18 (637)  2016 г.  ГОДИНА XXV  ЦЕНА 0,80 лв.

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

www. nolis-bg.com

25 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

 



2
бр. 18-2016

Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

MASSEY FERGUSON MF4708

Категория: Работни машини
ПЛУГ  GRЃGOIRE – 
BESSON VOYAGER

Направление 2 – „Иновации”

 Предназначение – за средни и го-
леми  стопанства, за леки операции

 Двигател – последно поколение 
AGCO POWER 

 Мощност – 85 к. с.
 Въртящ момент – 347 N.m
 Версия с кабина
 Скорости – 12 предни и 12 задни

Повече информация на стр. 7

 Предназначение – за големи  сто-
панства 

 Тип – обръщателен
 Корпуси – 17 броя
 Производителност – 30% по-висока
 Агрегатиране - трактори 550-600 к. с.

Повече информация на стр. 7

Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ ЗА ЛАВАНДУЛА

Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ 

ЗА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

Категория: Работни машини
СЕЛСКОСТОПАНСКО 
РЕМАРКЕ ЗЪРНОВОЗ

 Предназначение – за изнасяне 
лавандула и др. култури

 Дължина – 3500 мм
 Ширина – 2000 мм
 Работи съвместно с комбайни

Повече информация на стр. 4

 Предназначение - за големи пчели-
ни, 24, 28, 36 кошера

 Дължина – 6000 мм
 Ширина – 2200 мм
 Височина – сменяема надстройка

Повече информация на стр. 4

 Обем – 19,3 м3

 Дължина – 5000 мм
 Ширина – 2420 мм
 Височина – 1000 мм
 Товаримост – 19 т
 Двустранно разтоварване – 
задно и ляво

Повече информация на стр. 4

Предлага изградени цялостни 
решения - доставка на оборудване, 
изграждане на компютърни мре-
жи, внедряване на системата, обу-
чение на потребителите, сервиз, 
издателска дейност и доставка на 
консумативи.
Цялостно комплексно обслуж-

ване на фирми - от регистрацията 
до офис обзавеждане, поддръжка 
и доставка на офис консумативи.
Разполага с екип от опитни и 

енергични специалисти, които са 
готови да намерят индивидуално 
решение на Вашия проблем.

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

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com

На основание Заповед № РД 
12-7/27.05.2016 г. на министъра на земеде-
лието и храните г-жа Десислава Танева 
и Експертните комисии към Изпълнител-
ната агенция по сортоизпитване, апроба-
ция и семеконтрол бяха признати 2 нови 
сорта пивоварен ечемик, 1 сорт фура-
жен ечемик и 1 сорт пролетен ечемик 
на Институт по земеделие - Карнобат.

 Сорт ДАРИЯ е създаден от ав-
торски колектив проф. д-р Дарина Въл-
чева и проф. д-р Драгомир Вълчев. Той 
е високопродуктивен зимен пивоварен 
ечемик, с отлични пивоварни качества.
Сорт ЗАХИР е създаден от автор-

ски колектив в състав ас. Маргарита Го-
чева, проф. д. с. н. Неделчо Мерсинков, 

НОВИ СОРТОВЕ ЕЧЕМИК НА ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Продължава на стр. 6
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Земеделие - Карнобат

Теодор Иванов

Жътвената кампания 2016 г. при-
ключи при много добри резултати и ус-
ловия за жътва. Особеното при нея бяха 
изключително трудните атмосферни ус-
ловия през пролетта, които доведоха до 
преовлажняване на почвата и създава-
не на благоприятни условия за болести 
и неприятели по културите. Всичко това 
повлече със себе си и допълнителни 
разходи за пръскане с хербециди и ин-
сектициди, което от своя страна увеличи 
производствените разходи. По-конкрет-

но, резултатите за района на Карнобат, Камено и Сунгурларе 
бяха също много добри, както и условията за жътва бяха 
прекрасни. Естествено при добри резултати изкупната цена 
е ниска – такива са законите на бизнеса. Средната изкупна 
цена на пшеницата беше 260 лв./тон. 
За съжаление, при пролетниците резултатите не  са 

много добри. При слънчогледа, добивът е около 200 кг/дка, 
при  царевицата - около 300 кг/дка. Нашият регион се 
характеризира със сухо лято, нямаме поливно земеделие, 
така че тези резултати не са изненада.
Както всеки град с вековна история, така и Карнобат 

си има своя празник. С решение на Общински съвет от 
1999 г. той се  отбелязва на 26-ти септември – Денят  на 
Свети Апостол и Евангелист Йоан Богослов. Православ-
ният храм изграден в града през 1878 г. носи името на 
апостола. Така е определена датата за Денят на Карнобат 
и вече 17 години той се отбелязва с тържества. 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В РЕГИОНА 
НА КАРНОБАТ

Теодор Иванов, председател на СЗ „Маркели”,
 пред вестник „Земеделска техника”

Продължава на стр. 8

- Г-н Желязков, на-
мираме Ви на Добрич-
кия панаир. Според Вас 
какво е значението на 
такива събития за сек-
тора?

- Значението е много 
голямо, тъй като това е 
мястото, където клиенти 
и хора като нас, които 
предлагат продукти и тех-
нологии, могат да осъ-
ществят пряк, непосред-
ствен контакт. По този 
начин клиентите виждат 
какво се предлага, виж-
дат и нас като произво-
дители. А ние научаваме 
конкретно техните нужди 
и желания.  

- Откога съществува 
Плантис и с каква цел е оф-
ормен като Научно-изсле-
дователския и технологичен 
център по земеделие?

- Плантис съществува от 
не много отдавна – от 9 го-
дини. 2017 година ще отбе-
лежим 10 годишнината си. 
Като научно-изследовател-

ски център се обособихме 
през последните 2-3 години. 
Занимаваме се основно с 
разработка на нови проду-
кти, свързани с управлението 
на добива и на качеството в 
земеделието, с оптимизация 
на съществуващи технологии. 
Крайният резултат от нашата 

ПЛАНТИС – С ИНДИВИДУАЛЕН 
ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ

Интервю с Ивелин Желязков, 
управител на НИТЦЗ Плантис

Продължава на стр. 6
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 дискови брани
 култиватори
 окопни култиватори
 продълбочители

гр. Русе 7005;  бул. “Липник” 123 

тел.: 082/842 203; 844 786;, тел./факс: 082/842 159, GSM 0878/890 099, 
e-mail: agroremproject@yahoo.com, www.agroremproject.com

 раздробители 
на стебла

 валяци
 плугове
 разрохквачи

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА 

CHALLENGER ROGATOR 655D

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА GRЃGOIRE – 

BESSON NORMANDIE

Направление 2 – „Иновации”

 Предназначение – за големи  сто-
панства 

 Двигател – последно поколение 
AGCO POWER 

 Мощност – 242 к. с.
 Резервоар за разтвор – 6000 л
 Просвет – 0,75 до 1,20 м
 Колея – 1,80 до 2,25 м

Повече информация на стр. 7

 Предназначение – за средни и  
големи  стопанства 

 Работна ширина – до 12 м
 Транспортна ширина - 3 м
 Тегло – 12 т
 Дискове  – до 96 броя
 Диаметър/дебелина на дисковете – 

560/6 мм
 Производителност – 14 ха/ч

Повече информация на стр. 7

Тел/факс: 058 605 567; GSM: 0885 293 829; E-mail: bmd50@abv.bg

Фирмата предлага на селскосто-
панските производители нови изде-
лия от различен клас и с различно 
предназначение, разработени специал-

но за наложилите се в последно време  
нетрадиционни досега производства на 
земеделски култури.

Български производители на земеделска техника

БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ

Изложението „Бата 
Агро” трябва да го има, за-
щото хората виждат на едно 
място много техника от раз-
лични производители – бъл-
гарска и вносна, но с двете 
си издания на година е мал-
ко натоварващо. По време 
на есенното изложение се 
случва така, че големите 
зърнопроизводители приби-
рат реколтата си, а и всички 
земеделски производители 
изчакват старта на програ-
мите. Има продажби, но не 
са това, което се очакваше. 
Първият ден беше с малка 
посещаемост. Много от хо-
рата, които ни познават, 
казват, че няма нужда да ни 
виждат на Бата Агро, защото 
знаят какво произвеждаме. 
Някои от клиентите си пра-
вят поръчките по телефона и 
въобще не ходят по панаири. 
Нашето присъствие тук е, за 

АГРОРЕМПРОЕКТ 98 
РУСЕ

Огнян Везирски, управител 
пред в. „Земеделска техника”

Изложенията 
на Добричкия па-
наир се провеждат 
от 1993 година. Той 
е създаден точно с 
тази цел – за ор-
ганизиране на из-
ложения, панаири, 
пазари и семинари, 
основно с агрона-
соченост. Добрич е 
най-подходящия ра-
йон в страната за провеждане на такъв 
тип мероприятия, защото тук са най-голе-

„СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И 
ВСИЧКО ЗА НЕГО”
Звезделина Иванова, изп. директор 

на Добрички панаир АД, 
пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 8
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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”

ТАЛОН 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

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.

• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултан-
та! Превантивността спестява пари и неприятности. 
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово 
право. Тел: 0899-771-315.

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

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

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

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

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

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

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.
                   20 лв. за 12 мес. - 2017 г.
     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

ТАЛОН

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест-
на дейност. Тел.: 0884/452 818.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.
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Земеделие

проф. д-р Драгомир Вълчев и ас. Тош-
ка Попова. Сортът е от зимния биоло-
гичен тип на развитие с висок добив и 
качествено зърно.
 Сорт ЗЕМЕЛА е създаден от 

авторски колектив в състав доц. д-р 
Боряна Дюлгерова, ас. д-р Дарина Ди-
мова, проф. д-р Марина Граматикова 
и проф. д-р Драгомир Вълчев. Той е 
зимен фуражен ечемик – шестреден, 
с отлични фуражни качества и висок 
потенциал за добив.
Сорт ВЕНЕРА е първият признат 

пролетен ечемик на Институт по земе-
делие - Карнобат. Той е създаден от 
авторски колектив проф. д-р Драгомир 
Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева. 
Сортът се отличава с високо качество 
и добив.
Новите сортове могат да се от-

глеждат в цялата страна при спазва-
не на агротехническите изисквания 
за производство на зърно от зимен и 
пролетен ечемик. 

По материали на ИЗ Карнобат

работа са добивите и здравословното 
състояние на растенията и в крайна 
сметка общият резултат от производ-
ството в земеделието.

- За поредна година листният тор 
„Акрамет”, който е Ваша разработка, 
показва високи производствени ре-
зултати.

- Основният ни продукт, разработен 
през годините, е многофункционалният 
листен тор „Акрамет”. Той има уникал-
ни свойства и засега вероятно е един-
ствен в своята група, тъй като притежа-
ва не само свойството да внася микро 
и макроелементи в растенията, но и да 
поддържа устойчивостта им към забо-
лявания. Торът има силен синергичен 
ефект към хербициди и към фунгициди. 
Това означава, че засилва техния ефект 
при съвместна употреба и може да се 
стигне до намаляване на ефективните 
дози и на хербицидите, и на фунгици-
дите. С това в крайна сметка се оказва 
ефект върху общата рентабилност на 
производството, след като се намалят 
производствените разходи. 
Приложението на листния тор е из-

ключително просто. Използва се нор-
малната техника за пръскане. Акрамет 
бързо се разтваря – в рамките на 30 
секунди е готов за употреба. В него е 
включен и прилепител, и антипенител – 
Акрамет е направен като един удобен 
за приложение продукт. По отношение 
на механизма на действие Акрамет се 
отличава в много голяма степен от оста-
налите листни торове, тъй като обхваща 
съвсем различен механизъм на действие 
– той въздейства върху енергетиката. От-

там се получава и синергичният ефект 
към хербицидите и фунгицидите. Акра-
мет въздейства върху метаболизма от 
възможно най-ниското ниво и затова и 
ефектът му е цялостен и хармоничен, без 
странични ефекти в развитието.

- Като научно-изследователски и 
технологичен център по земеделие 
как поддържате връзка с Вашите кли-
енти?

- Връзката с нашите клиенти я под-
държаме непосредствено. Засега няма-
ме дистрибуторска мрежа. Контактът ни 
с клиентите е пряк, тъй като следим и 
резултатите. Освен това предоставяме 
и актуална информация  на хората по 
отношение на промените в технологи-
ите - не само с технологиите, свърза-
ни с приложението на Акрамет, но и 
тези, свързани с растителната защита, 
почвообработките, подготовката на се-
мената и въобще цялостния процес на 
производство. Наблюдаваме значите-
лен интерес от страна на българските 
производители към новите ни разработ-
ки, които водят до съкращаване на раз-
ходи и увеличаване на рентабилността 
в крайна сметка. Връзката ни със зе-
меделските производители е чрез ди-
ректен контакт. Засега не организираме 
демонстрационни дни, но го предвижда-
ме в бъдеще – и като самостоятелни, и 
като съучастие в други такива, съответ-
но на наши партньори.

- Разкажете за индивидуалния Ви 
подход към всеки клиент.

- Подходът към всеки клиент наисти-
на е индивидуален. Това става възмож-
но особено с новите ни придобивки. 
Става въпрос за обновената ни лабо-

ратория. Можем за всеки клиент да на-
правим индивидуален състав на листния 
тор, като имаме предвид конкретните 
почвени и растителни анализи, съответ-
но и проблемите, които се появяват в 
процеса на отглеждане на растенията в 
зависимост от разнообразието от почви 
по територията на цялата страна. Вся-
ка почва е с различен състав и цен-
ност за културите. Затова на базата на 
почвения анализ можем да направим 
съответно индивидуална рецептура за 
нашите клиенти.

- Какви са проблемите на българ-
ските земеделци?

- Най-честите проблеми естествено 
са тези, които създава природата. Това 
е лимитиращият фактор по отношение 
на успехите на клиентите ни. Проблем 
е и все по-нарастващата плътност на 
почвени и растителни патогени, които 
увеличават много разходите по отноше-
ние на растителната защита и лимити-
рат добивите. Тези проблеми, за съжа-
ление, ще нарастват.    

- Има ли новости във фирмата?
- Най-голямата новост, на която мно-

го се раздаваме в момента, е новата 
лаборатория с обновено оборудване за 
почвени и растителни анализи, както и 
анализи на зърно, на торове, на фура-
жи и храни. Тя има много широк спек-
тър на приложение и това значително 
ни развързва ръцете по отношение на 
качеството на нашата работа и възмож-
ности. Бъдещите ни планове са да се 
развиваме все повече и да бъдем все 
по-полезни и търсени от земеделските 
производители.

Доника Асенова

ПЛАНТИС – С ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ
Продължава от стр. 3

мите земеделски производители. Все пак 
Добруджа е житницата на България. Ние 
не искаме да се сравняваме с други из-
ложения и продължаваме дейността си с 
всички наши традиционни представяния – 
Борсата за семена, Пчеломания и Селско-
то стопанство и всичко за него. Правим 
допълнително и 2-3 пазара през годината, 
които не са насочени конкретно към земе-
делието. Те са чисто търговски - на тях се 
предлагат стоки за бита, дрехи и др.
Тази година, избирайки ново място 

за провеждането на „Селското стопан-
ство и всичко за него”, нашата цел беше 
на изложението да бъдат представени 
и животни, да се провеждат и демон-
страции в реално време, да се виждат 
машините и начинът им на обработка. 
На всеки, който иска и посети изложе-
нието, фирмата изложител демонстрира 
машината си.
Тази година на „Селското стопанство 

и всичко за него”, както посочих, поста-
вихме акцент и върху животновъдството. 
Това е един отрасъл, който също има нуж-
да от внимание. Например, на панаира 

присъства Недко Митев от село Овчаро-
во, който е един от най-големите земедел-
ски производители в региона – обработва 
60 000 декара земя. Неговото стопанство 
е затворило своя цикъл на производство – 
отглежда животни, растения, има мандра. 
На панаира могат да се видят продукти от 
неговата собствена ферма. Освен това той 
се занимава и с производство на енергия 
от био газ. Това е добре за региона. 
Сега на изложението могат да се ви-

дят коне, крави от породата „Холщайн”, 
овце от породата „Ил дьо Франс”. Целта 
ни е да поставяме акцент на животно-
въдството и занапред Добричкия панаир 
ще бъде ориентиран към дребния и сред-
ния земеделски производител.
На „Селското стопанство и всичко за 

него” присъстват и фирми от автомобил-
ния сектор, земеделски производители, 
български производители на земеделски 
машини, присъстват и фирми от Турция, 
има различен вид земеделска техника, 
торове, присъстват семенарски фирми, 
тук е Добруджанския земеделски инсти-
тут, който е традиционен участник и др.

Доника Асенова

НОВИ СОРТОВЕ 
ЕЧЕМИК...

Продължава от стр. 2

ИЗЛОЖЕНИЕ „СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО”

Продължава от стр. 4
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КОЛЕСЕН ТРАКТОР 
MASSEY FERGUSON MF4700

ЗТ

Като една от най-прес-
тижните марки за произ-
водство на селскосто-
панска техника, Massey 
Ferguson предоставя въз-
можност и решения за 
всички фермери. Тракто-
рите от сериите MF4700 
имат за цел да продъл-
жат забелижителното 
представяне на своите 
предшественици. В тях се 
съчетават съвременни-
те технологии, комфорт, 
простота, надежност, ка-
чество и лекота в упра-
влението и подръжката 
на всяка една машина.
Тези трактори са 

най-новият продукт на фа-
бриката в Бове, Франция 
и са резултат на значи-
телни усилия и инвести-
ции от страна на Massey 
Ferguson и представлява 
напълно нова серия от 
модерни, с ясно изразен 
дизайн трактори.
Тракторите от сери-

ята MF4700 са MF4707, 
MF4708, MF4709. Моделът 
MF4708 е с 3-цилиндров 
двигател, Последно по-
коление 3,3 литра AGCO 

POWER двигател с мощ-
ност от 85 к.с. Този дви-
гател се характиризира 
с надежност, здравина и 
икономичност. Специфич-
ният дизайн на двигателя 
предоставя високи нива 
на въртящ момент в це-
лия диапазон на работа. 
Максималният въртящ 
момент се постига при 
1500 оборота. Моделът  
разполага с изцяло нова 
синхронизирана скорост-
на кутия. Броят на пре-
давките са 12 напред и 
12 назад. Максималната 
скорост е 40 км/час. 
Комфортът и лекота-

та при дългата работа е 
основният акцентът върху 
работата на тракторите 
от серията MF4700 като 
я превръщат в удоволст-
вие. 
Варекс е официа-

лен дилър за България 
на: Challenger, Massey 
Ferguson, Laverda, Great 
Plains, Lemken, Seppi M, 
Capello, Gaspardo, Dieci, 
Gustower и много други. 

По материали 
на Варекс

Произведена в Холандия 
под строги правила за контрол 
на качеството, пръскачката 
осигурява висока скорост на 
работа до 25 км/час. Бързото 
пълнене на бункера с 800 литра 
в минута и увеличеният обем на 
резервоара за разтвор от 6 000 
литра позволява на производи-
теля да спести време и разходи 
на полето.
Комфортът на оператора, 

маневреността и гъвкавостта 
при компенсацията на нерав-
ностите се осигуряват от уни-
калното шаси с една носеща 
греда. Чрез своята трансмисия 
Hydro Star CVT се осигурява 
висок въртящ момент и без-
степенно задвижване на всяко 
едно от четирите колела поот-
делно, като и четирите колела 
са самостоятелно окачени и 
управляеми. 
Кабината е изцяло нова и е 

VISION Cab и е най-просторна-
та в този клас. Тя е от изклю-
чителна важност за машината 
и оператора и е една от воде-
щите по отношение на безопас-
ността на оператора, призната 
с максималната категория 4 за 
контрол на постъпващия въз-
дух, който се пречиства чрез 

тристепенен активен карбонов 
филтър. 
Има автоматично променя-

не както на колеята, така и на 
просвета. Промяната на коле-
ята от 1,8 метра до 2,25 метра 
позволява работа на пръскач-
ката във всякакви междуредия. 
От друга страна, промяната на 
просвета от 75 см до 120 см 
прави машината перфектна за 
работа, независимо от височи-
ната на засятата култура.  
Последното поколение  

AGGO POWER двигател TIER IV 
Final с обем 7,4 литра, мощност 
от 246 к. с. и SCR технология за 
намаляване на вредните еми-
сии  в околната среда, осигу-
рява 15% повече икономичност 
на гориво и по-висока произво-
дителност. 
Уникалното окачване на 

пръскащите 36-метрови алуми-
ниеви криле, както и системата 
за контрол на пръскането, поз-
воляват напълно автоматично и 
в същото време отделно копи-
ране на терена от крилата.  В 
допълнение тази система пре-
дотвратява презастъпване на 
площи, с което се намаляват 
разходите с около 20%. 

По материали на Варекс

Идеалното място за 
NORMANDIE е стърнище-
то след жътва. Там моделът 
от новото поколение диско-
ви брани на Grѓgoire-Besson 
може да представи пълната 
си мощ. Голямото развитие 
при тази серия идва от ця-
лостната промяна на рам-
ката. Формата на рамката 
значително повишава из-
дръжливостта на машината 
както на натоварване, така 
и на износване. Различната 
форма на тръбите, от своя 
страна, обезпечава отличната 
работа на браната в условия 
с по-тежки почви. 

NORMANDIE се предла-

га с работна ширина от 3 до 
12 м. В условия на транспорт, 
машината се сгъва до макси-
мална транспортна ширина 
от 3 м. 

„В България има интерес 
към машините на Grѓgoire-
Besson. Купуват се предим-
но малки машини, най-ве-
че плугове, но и значителен 
брой големи машини, основно 
дискови брани. Във вашата 
страна от две години работим 
единствено с Интерагри Бъл-
гария. Доволни сме от техния 
професионализъм, хъс и сер-
виз“, заяви г-н Чаба Урбан .

По материали 
на Интерагри

Общоизвестно е, че 
Grѓgoire-Besson са съз-
датели на първия комер-
сиален плуг. От тогава те 
поставят няколко световни 
рекорда и не спират да 
променят историята на зе-
меделието. Доказателство 
е и изключително внуши-
телният VOYAGER - най-го-
лемият обръщателен плуг 
в света, който разполага с 
цели 17 тела.  

„За предишното изда-
ние на изложението SIMA 
създадохме най-големия 
обръщателен плуг до тога-
ва. След това го тествахме 
в Германия. Но сега, за 
това изложение, искахме 
да направим VOYAGER 
още по-голям – най-голе-
мият в света! Специал-
но за него разработихме 
уникална рамка и система 
за обръщане.  Имаме и 
специална система за за-
качане, ако тракторът не 
е оборудван с триточков 

навес.“, казва г-н Чаба Ур-
бан.
За работа с най-го-

лемия обръщателен плуг 
е необходим трактор с 
мощност 550 – 600 к. с. 
Опростената система за 
закачване изисква само 
пин. Обръщането на този 
гигант е подсигурено от 
по-дълъг хидравличен ци-
линдър. За задвижване 
на хидравликата е необ-
ходима единствено стан-
дартна помпа с налягане 
около 180 бара.  
За безпроблемна ра-

бота в реални условия на 
рекордьора стабилизира-
щата, както и основната 
греда (36х36) са усилени. 
Плугът разполага и с под-
силен сектор с колела. 
Специална система позво-
лява и много по-бързото и 
лесно регулиране на дъл-
бочинното колело. 

По материали 
на Интерагри

NORMANDIE – КОМПАКТНИТЕ 
ДИСКОВИ БРАНИ

VOYAGER – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ В СВЕТА

САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА 
CHALLENGER, МОДЕЛ ROGATOR 655D

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
България е третата страна в Европа с най-ценни археоло-

гически находки, открити на територията й. Изпреварват я само 
Гърция и Италия. 

 Столицата София е единствения голям европейски град, 
който се намира само на 15 минути от планина. Затова и Витоша 
е любимо място за разходка на много софиянци.

По материали на ЗТ
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Земеделие

АГРОРЕМПРОЕКТ 98, РУСЕ

да покажем, че сме на пазара, да 
покажем, ако имаме нещо ново. Тук 
не може да се разчита на огромни 
продажби. За мен по-добър вариант 
щеше да бъде, ако има изложение 
само на български производители - 
цялата алея да е пълна с произведе-
на в България техника. Нямам нищо 
против вносната техника, но може би 
трябва да разграничим търговци от 
производители, защото производите-
лите малко страдат от тази работа. 
Даже много от колегите не участват 
на Бата Агро. 
Не мисля и че е добра идея из-

ложенията в Добрич и Стара Загора 
да бъдат през една седмица. Ако си 
производител и си направиш маши-
ни, които да покажеш и на единия, и 

на другия панаир, става едно разхож-
дане на техника в цяла България с ог-
ромни транспортни разходи. Затова 
си избираш къде да участваш.
Сега на Бата Агро предлагаме тех-

ника, която е подходяща за ползване 
в този сезон. „Агроремпроект 98” про-
извежда много голяма номенклатура. 
Тук сме изложили дискови брани, не 
сме показали култиватори и други 
машини, но все пак сме на ограни-
чена площ, затова и излагаме маши-
ни, които са по-малки габарити. Ако 
донесем 7-8 метрови изделия, трябва 
една машина да се транспортира с 
два камиона, в разглобено състояние 
и тук  да се сглоби, а това ще отнеме 
много време и допълнително ще кост-
ва разходи.

Доника Асенова

Интерес към новите продукти на 
БМД проявяват зърнопроизводители,  
производители на грозде, на лаван-
дула, на маточина, на плодове, зе-
ленчуци и други. Нашите изделия са 
специално конструирани и приложи-
ми както при сеитбата, беритбата и 
отглеждането, така и при транспорти-
рането и преработката на селскосто-
панската продукция. 
Основните наши изделия са: 

транспортни средства за превоз на 
зърно – самосвални надстройки и ре-
маркета с двустранно и тристранно 
разтоварване; селскостопански ре-
маркета-платформи и автомобилни 
композиции за извозване на бали; 
повдигащи платформи за овощарство 
и лозарство;  транспортни средства 
за превоз на живи животни; ремар-
кета и сменяеми надстройки за под-
вижно пчеларство. 
Сега „Българско машиностроене 

Добрич” предлага и най-новия си про-
дукт - ремарке за лавандула – кон-
струирано и изработено специално 
за производителите на лавандула. То 
е вече на полето и помага при приби-
рането на лавандуловата реколта. Ре-

маркето е с товаримост 3,5 тона, със 
специално конструиран монолитен 
метален кош с тристранно разтовар-
ване и демонтируема мрежова над-
стройка над капак, която позволява 
многофункционалността на продукта. 
Има максимална скорост 40 км/час.
От скоро БМД АД успешно си 

сътрудничи със своя нов бизнес 
партньор – италианската фирма 
AGRITECH. Съвместно предлагаме на 
българския пазар висококачествени 
фуражовози и съдове за съхранение 
на семена и фуражи с различни обе-
ми и конструкции.
Благодарение на висококвали-

фицирания инженерен екип „Бъл-
гарско машиностроене Добрич”  
успешно работи по нови проекти, 
отговарящи на специфичните изиск-
вания на своите клиенти и в също-
то време им предлага дооборудване, 
реконструкция и ремонт на всякакъв 
вид селскостопанска транспортна 
техника, ремонт и рециклиране на 
селскостопански ремаркета и над-
стройки, зърновози, фуражовози, 
превозни средства за транспортира-
не на живи животни и други.

По материали на БМД

През 2015 година земеделските 
производители от град Карнобат 
и региона учредиха сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване 
на дейност в частна полза под на-
именованието Съюз на зърнопроиз-
водителите „Маркели”. Самият факт, 
че носим името на едноименната 
крепост, която се намира недалеч 
от града ни, говори красноречиво, 
че и ние сме част от региона и с 
радост участваме и приемаме Деня 
на Карнобат като свой празник. 
Радостни сме, че и вестник „Зе-

меделска техника” традиционно 

отразява и присъства на празни-
ка. Както миналата година, така и 
тази сме готови да съдействаме за 
популяризирането и разпостране-
нието на изданието в града. Той 
е наш вестник – на земеделските 
производители и отразява нашите 
проблеми. 
В момента тече конкурсът - От-

личие „Принос в механизацията на 
земеделието”. Конкурсът вече има 
традиция в нашата организация. До-
сега имаме две награди, така че и 
тази година ще се включим в него 
и имаме желание да го подкрепим.

/ЗТ/

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В РЕГИОНА НА КАРНОБАТ

Деветият международен фестивал се 
проведе от 19 до 21 август 2016 година 
под патронажа на министъра на култура-
та Вежди Рашидов и със съдействието на 
Министерството на културата и Министер-
ството на туризма. Празникът се превърна 
в емблема на българския дух.
Танцови състави, клубове и школи за 

български народни танци показаха умени-
ята си. Всеки клуб участваше с изпълнение 
на две хора. Първото представя автентич-
но българско хоро с названието и произ-
хода му, а второто беше по избор на учас-
тниците – автентично или преработено.
На фестивала беше забранено внася-

нето на предмети от съвременния живот, 

 Интервю с Грета Роячка, „АгроРай”
- Откога съществува  земеделската ап-

тека „АгроРай”?
- Фирма „АгроРай“ беше създадена 

през 2007 г. като опит за малък семеен 
бизнес. Отворихме една земеделска ап-
тека в периферията на центъра в Бла-
гоевград. След 4 години интересът към 
продуктите нарастна и стана причина за 
отваряне на втори магазин със същата 
специализация, но в един от крайните 
квартали на града. Магазините предлагат 
препарати за растителна защита, торове, 
лицензиран посадъчен материал, семена. 
Всичко предлагано в магазините ни е из-
цяло българско. Работим с производители 
от различни краища на България. (Пловдив 
и Пазарджик – семена, препарати, Дупни-
ца - препарати, Шумен – отрови срещу гри-
зачи и вредители, Благоевград – елементи 
за градинско оборудване, Петрич – овощ-
ки, плодни и декоративни храсти, Поморие 
- лозички). Освен това предлагаме грозде 
за вино също от български производители, 
главно от района на Пловдив, Пазарджик, 
Харманли. Най-често търсените сортове 
грозде за вино са международно познати 
и широко разпространени – мерло, кабер-
не, сира и др. Всичко, което продаваме, 
е произведено от специализирани фирми 
в България. Нашата основна дейност е да 
улесним достъпа на благоевградчани до 
тези продукти. Най-често при нас се тър-
сят малки количества лозички – между 2 
и 5 бройки, които се използват за малки 
насаждения, оформление на дворни прос-
транства или създаване на малки лозя за 
лична употреба. Имаме практика обаче и 
за доставка на големи количества по по-
ръчка с цел изграждане на професионални 
лозя или овощни градини от ябълки, кру-
ши, череши, сливи, кайсии, праскови и др.

 - Поддържате ли връзка с институтите 
в България?

- Следим новостите в агробизнеса и 
лозарството, но асортиментът ни се влияе 
предимно от търсенето на пазара. Връзката 
ни с научните институти по лозарство, ово-
щарство, генетика на земеделските култури 
и други е само косвена и се изразява в 
новите продукти, които получаваме от дос-

БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ
Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 3

АГРОАПТЕКА...

ФЕСТИВАЛ...
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тавчиците. С всяко зареждане за новия 
сезон получаваме оферти от фирмите 
производители с новите сортове семена, 
лози и овошки, които са разработени в 
сътрудничество с и според стандартите 
на научните институти.

- Предлагате и консултации.
- Нашите клиенти често разчитат на 

компетенциите на персонала, който има 
средно специално образование по зе-
меделие и е сертифициран по програма 
„Професионален потребител на препа-
рати за растителна защита“ на Аграрен 
университет, гр. Пловдив. Предлагаме 
консултации относно дозировка и упо-
треба на препаратите, по технологията 
и подходящите сортове грозде за вино 
или изграждане и поддържане на овощ-
ни градини, лозя и дворни пространства. 

- Имате ли планове за развитие на 
фирмата?

- В програмата на фирмата е залегна-
ло изграждането на градински център в 
околностите на Благоевград. В него ще се 
предлагат разсади на дръвчета, лозички, 
декоративни храсти, градинска техника, 
поливна техника от последно поколение. 
Целта е да предложим на едрия и дреб-
ния производител новостите на пазара в 
сортове, техника и технологии на отглеж-
дане с цел по-висока ефективност. С ог-
лед преобладаващото дребно земеделие 
в землището на Благоевград, ще се стре-
мим да предложим най-новите компактни 
селскостопански машини за продажба 
и под наем.  В асортиментната листа 
ще залегнат косачки, трактори, сеялки, 
фрези, пръскачки и др. 

Доника Асенова

АГРОАПТЕКА С БОГАТ 
АСОРТИМЕНТ

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В ЖЕРАВНА
за да се придаде 
възможно най-пъл-
на автентичност 
на обстановката 
и тя да се добли-
жи максимално 
до българския бит 
отпреди век и по-
ловина, което е 
едно от условията 
за провеждане на 
празника. Идеята 
е участниците да направят 
скок назад във времето, във 
възможно най-близка до го-
дините на Възраждането ни 

атмосфера.
Радостен факт е, че на 

фестивала в Жеравна идват 
предимно млади хора. Този 

празник е най-мащабно-
то автентично преживява-
не в България и набира все 
по-голяма полулярност сред 

хора от различни краища на 
страната и света, от различ-
ни народи и възрасти.

Емилия Петрова
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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трактори и комбайни на 
фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на во-
дещи световни 
фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.
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

Поклон пред 
светлата памет 
на нашия коле-
га и приятел г-н 
Георги Богоев! 
Ще го пом-

ним с неговия 
професионали-
зъм, всеотдай-
ност към другите 
и любов към жи-
вота!
От членове-

те на Българ-
ска асоциация 
на търговците 
нa агротехника 
(БАТА АГРО)

25 години с инж. Г. Богоев бяхме съмишленици за модер-
но и механизирано земеделие. Почит и незабрава за човека 
и делото му.

Екипът на вестник „Земеделска техника”
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