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ЗТ

ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

Изграждане и поддръжка на електронни автомобилни  
    везни от 6 до 24 метра и от 30 до 80 тона

Високо качество и надеждност

Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

Централен офис: гр.София,1421, ул.Орфей 19
Тел.: 0886 70 70 22, факс: 02 865 42 94

e-mail: com_com@mail.bg
www.comcombg.com

Не се колебайте да се свържете с нас!

Специална цена за БАТА АГРО на 18х3м.-60т.

Производствени бази: гр.Първомай, гр.Димитровград, гр.Бургас, с.Петърч
Сервизи: гр.София, гр.Враца, гр.Горна Оряховица, гр.Димитровград

„КОМ.КОМ“ ООД

Специална цена за Панаира на 18х3м-60m

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

Фирма „Ер-
кунт трактор” е 
създадена през 
2003 г. и е пър-
вата компания за 
производство на 
трактори в Тур-
ция със собствен 
лиценз. През 2004 
г. компанията ста-
ва третият най-го-

лям производител на трактори в Турция. 
Три години по-късно фирмата стартира 
производство на трактори с марката 
ArmaTrac за световния пазар и изнася 
своята продукция в Европа, Африка и 
Близкия изток. Понастоящем в компа-
нията работят над 350 души. Текущата 
мрежа за продажби на вътрешния пазар 
на компанията се състои от 102 дилърa, 
167 пункта за продажба и 350 оторизира-
ни сервизи. Досега над 30 000 трактори 
са продадени само на вътрешния пазар. 
Годишният производствен капацитет на 
компанията е над 18 000 трактори. „Ер-
кунт трактор” непрекъснато работи за 
подобряване на своите проектантски и 
производствени методи. „Еркунт трак-

ARMATRAC – 
9 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ
Емре Кантар, младши териториа-
лен мениджър на „Еркунт трактор”, 

пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 8
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Земеделие

Асоциация на млекопреработвателите 
в България и Община Луковит

Имат честта и удоволствието да Ви поканят да почетете 
с присъствието си събора в Луковит.

Есенната сеялка!

Първи Национален събор
„Млечният път на България през вековете”

Съборът ще се състои на 23 и 24 септември 2016 г. 
в гр. Луковит

Ще имате възможност да се срещнете с известни майстори 
на преработката на млякото, с традицията и опита, 

с вкусните гозби с млечни продукти, с музиката и танца 
на Луковит и Луковитска община, ще се запознаете 
с красотите на този край, с легендите и хората тук.

 Инж. Димитър Зоров  Иван Грънчаров
 Председател на УС на АМБ             Кмет на община Луковит

Интервю с Георги Герджиков, промоутър 
„Големи клиенти” на Пионер Семена България

- Тази година Pioneer Hi-Bred 
International празнува своя 90-годи-
шен юбилей, а техните представители 
Пионер България са на българския 
пазар от 20 години. Планирали ли сте 
нови предложения за българските 
фермери в продуктовата си гама за 
тази годишнина? 

- Разбира се, както винаги, фирма 
„Пионер” е приготвила нови хибриди за 
своите клиенти. Разполагаме с пълна-

„ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ“ 
С НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

та продуктова гама, която предлага Пионер в САЩ. Има-
ме нови хибриди при царевицата и при слънчогледа, които 

Продължава на стр. 8
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Реклама

Продължава на стр. 7

 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

В навечерието на 25-
тата  си годишнина Оптиком 
отново заинтригува своите 
клиенти, гости  и посетители 
на международното селско-
стопанско изложение БАТА 
АГРО есен 2016. На щанд от 
1300 кв. м Оптиком представи 
много премиери на агротех-
ника и оптимални комбина-
ции за високопроизводител-
но селско стопанство.
Новите машини JCB бяха 

официално представени в 
първия ден на изложението в 
присъствието на специалния 
гост на щанда на Оптиком 
британския посланик Емма 
Кейт Хопкинс, носител на 

ОПТИКОМ 
НА БАТА 

АГРО - ЕСЕН
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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.

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

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

• 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.

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

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

През последните години 
голяма част от иновациите 
в Синджента са насочени 
именно към препаратите за 
третиране на семена, защо-
то те имат много голям ико-
номически принос за добива 
при значително ниска цена и 
влагане на активни вещества. 
Продуктите ни са с изключи-
телен принос за гъстотата 
на посевите, едновременно-
то и равномерно покълване, 
отличното развитие на ко-
реновата система, защитата 
на младите растения срещу 
вредители и имат и допълни-
телен икономически принос, 
който може да се изрази 
дори в намаляване броя на 
пръсканията по време на ве-
гетация. Именно тук искаме 
да представим три решения, 
които са изключително на-
деждни и рентабилни. 
Първото предложение 

на Синджента е високотех-
нологичната формулация 
за третиране на семена от 
пшеница Дивидент Форму-
ла М, която през последните 
години много успешно се на-
ложи в България. Отзивите 
за нея са отлични и това се 
дължи на нейната ефикас-
ност и характеристики: Ди-
видент Формула М е ново 
поколение продукт за трети-
ране на семена от пшеница 
и представлява високотех-
нологична формулация на 
водна основа, което дава 
множество предимства. Пър-
во, системното и контактно 
действие на Дивидент Фор-
мула М и характеристиките 
на формулацията предоста-
вят категоричен контрол на 
причинителите на болести 
по повърхността на семе-
ната, във вътрешността на 
семената и в почвата око-
ло засятото семе. Второ, 
сравнителните проучвания 
за нивото на контрол на бо-
лестите категорично показ-
ват, че Дивидент Формула М 
осигурява по-висок контрол 
на Фузариум, Септория и 
Главни спрямо стандартите 
в третирането на семена от 

пшеница. Също така препа-
ратът стимулира по-бързо-
то поникване и спомага за 
изравнено и дружно поник-
ване на здрави растения.  
Трето, подобрените харак-
теристики на формулацията 
(поради това, че е на водна 
основа) на Дивидент Форму-
ла М осигуряват множество 
допълнителни предимства 
за земеделските произво-
дители и професионално ан-
гажираните с третиране на 
семена - гарантира се отлич-
но и трайно прилепване на 
продукта върху третираното 
зърно, което осигурява вър-
хов ефект и при висок ин-
фекционен натиск на патоге-
ни, пренасяни с почвата или 
зърното, и безкомпромисно 
действие дори и при екс-
тремни условия на отглеж-
дане на културата. С този 
препарат фермерите могат 
да оперират свободно без 
запрашаване, като се избяг-
ва грижата за остатъчни ко-
личества продукт в чувалите. 
И много важно - перфектна 
консистенция на формулаци-
ята с технологията Форму-
ла М осигурява средно 15% 
по-висока производителност 
на линията за третиране 
на семена посредством по-
бърз и по-равномерен по-
ток на третираните семена 
и използването на по-малко 
вода при третирането; по-
чистването на оборудване-
то е значително по-лесно, а 
смяната на продукта на лен-
тата е значително по-бърза; 
пакетирането и разопакова-
нето много по-чисти. 
През 2015 година хит 

при третирането на семе-
на от житни култури стана 
Целест Топ на Синджента. 
Целест Топ е широкоспек-
търен инсектицид фунгицид 
и стимулатор за третиране 
на семена от пшеница и ече-
мик срещу болести и вреди-
тели едновременно. Той се 
отличава с това, че включ-
ва три активни вещества с 
три различни механизма на 
действие, има комплексно 

инсектицидно и дълготрай-
но фунгицидно действие и 
защитава не само семена-
та и кълновете, но и мла-
дото растение. Целест Топ 
е предложението на Син-
джента за топ добиви, което 
фирмата препоръчва да се 
използва при по-ранни сеит-
би, при семепроизводство, 
при монокултурно производ-
ство и при стресови условия 
от различен характер като 
суша, ниско pH, засоляване 
на почвата, температурен 
стрес, токсични нива на алу-
миний, нападение от вируси.
За есента на 2016 година 

Синджента представя и нов 
продукт за третиране на се-
мена – Максим Стар. Максим 
Стар е двукомпонентен фунги-
цид за третиране на семена от 
житни култури за контрол на 
болести по повърхността на 
семената, във вътрешността 
им и в почвата около засятото 
семе. Той се отличава с из-
ключително широк спектър на 
контролираните болести, дъл-
готрайно действие и много ви-
сока ефективност на контрол 
на Фузарийно кореново гние-
не, Ленточна болест и Главни. 
Именно широтата на спектъра 
на регистрираните контроли-
рани болести, което е гаран-
ция за ефективен контрол с 
икономически принос, ще на-
прави Максим Стар един от 
основните продукти при избо-
ра на българските земеделци 
за в бъдеще. Той контролира 
при зимна и пролетна пшени-
ца: фузарийно кореново гние-
не (Fusarium spp.), хелминтос-
пориоза (Cochliobolus sativus), 
снежна плесен (Monographella 
nivalis), петносване на плеви-
те (Septoria nodorum), твърда 
(мазна) главня (Tilletia caries), 
праховита главня (Ustilago 
tritici) в доза 100-150 мл/100 кг 
семена; при зимен и проле-
тен ечемик: фузарийно коре-
ново гниене (Fusarium spp.), 
снежна плесен (Monographella 
nivalis), ленточна болест 
(Helminthosporium gramineum), 
мрежести петна (Pyrenophora 
gramineа / Pyrenophora teres), 

покрита главня (Ustilago 
hordei), праховита главня 
(Ustilago nuda) в доза 150-200 
мл/100 кг семена; при овес: 
фузарийно кореново гниене 
(Fusarium spp.) и праховита 
главня (Ustilago avenae) в доза 
150-200 мл/100 кг семена. 
Около 30% от проявле-

нията на фузариум по класа 
се дължат на системно зара-
зяване от почвата; загубите 
при неконтролиран Фузари-
ум са средно около 25% от 
добива, но могат да достиг-
нат до 50%. Ленточната бо-
лест, от своя страна, може 
да намали количеството кла-
сове до 15%, количеството 
зърно в клас до 20%, а при 
епифитотийно протичане на 
болестта добивът може да 
спадне с до 50%. Според 
Синджента Максим Стар е 
изключително надеждно ре-
шение за третиране на семе-
на от пивоварен и фуражен 
ечемик поради осигурява-
нето на отлична защита от 
Ленточна болест, Фузарий-
но кореново гниене и Пра-
ховита главня по ечемика. 
Ефективността на Максим 
Стар срещу тези болести 
е впечатляваща. Въпреки 
това продуктът не трябва 
да се възприема само като 
предназначен изключително 
за ечемик – Максим Стар 
дава отлични резултати и 
при пшеница. Той доприна-
ся за много добро гарнира-
не на посева и повишаване 
на добива и качеството на 
продукцията благодарение 
на: два различни механизма 
на действие и елиминиране 
на риска от създаване на 
резистентност; осигурявяне-
то на предпазно, лечебно и 
изкореняващо дейстие; дъл-
готрайността на действие; 
много добрата синергия на 
отлично системно действие в 
растението, отлично контакт-
но - пенетриращо действие 
за защита от болести по 
повърхността на семената 
и контрол на причинители 
на болести в почвата око-

ВЪРХОВИ ДОБИВИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ 
И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА 

Продължава на стр. 8
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ЗТ

НОВИ МАШИНИ ОТ ОПТИКОМ НА БАТА АГРО - ЕСЕН
Продължава от стр. 4
Ордена на Британската им-
перия.
Дебют направи новият 

телескопичен товарач JCB 
Agri ProDualTech VT. JCB 
революционизира земеде-
лието с модела AGRI Pro с 
новата DualTech VT (безсте-
пенна трансмисия), първата  
и единствена в света 2 в 1 
трансмисия, специално раз-
работена за селскостопан-
ски телескопични товарачи. 
Новата технология DualTech 
VT съкращава времетраенето 
на работните цикли и иконо-
мисва гориво, като постига 
до 25% по-висока произво-
дителност на телескопичните 
товарачи JCB спрямо техни-
те конкуренти на пазара.
Новият трактор JCB 

Fastrac 8330, с мощност 

350 к. с. изпревари 
световната си пре-
миера и бе пред-
ставен официално 
пред българските 
земеделски стопани 
на БАТА АГРО есен 
2016.
Б р и т а н с к а т а 

компания JCB, коя-
то е сред най-голе-
мите производители на сел-
скостопанска и строителна 
техника в света, отпразнува 
наскоро 25 годишнината от 
началото на производство-
то на първия си трактор от 
серията Fastrac, заслужила 
световно признание с инова-
тивните си технически харак-
теристики. 
Сред новостите на щан-

да на Оптиком бяха тракто-
рите Landini от серия 2 (48 

к. с.), приемник на Mistral и 
Landini Active 175 (175 к.  с.). 
Тракторите Landini привличат 
традиционно интереса и към 
гамата универсални трактори 
от серия 5 и 6, както и спе-
циализираните Rex за работа 
в лозя и овощни градини.
Тракторите McCormick 

се представят с X7.670 VT 
Drive, с двигател FPT 195 к. 
с. и с безстепенна трансми-
сия VT Drive, конвенциона-

лен трактор, който предлага 
комфорт и висока произво-
дителност за фермерите на 
достъпна цена. Новото поко-
ление на  McCormick са ма-
шини с немски трансмисии 
на ZF, надеждни и доказали 
се в работа. 
Премиера на българ-

ския пазар направи модела 
McCormick X6.440 LS (Load 
Sensing), с двигател 140 к. 
с. и хидравлична система 
„closed-centre” с помпа с ре-
гулируем обем, която осигу-
рява дебит от 110+38 л/мин. 
за захранване на всички хи-
дравлични функции за висо-
ка ефективност и максимал-
на надеждност.
Пълна гама машини на ли-

дера при прецизните сеялки 
MONOSEM видяха гостите на 
Оптиком. След поредица от 
изпитания и полеви тестове, 
MONOSEM представя дълго-
очакваната и завършената 
вече концепция за сееща 
секция с електрическо зад-
вижване Monoshox® NG Plus 
ME, която има премиера на 
щанда на Оптиком. 
От началото на 2016 годи-

на френският производител 
на пръскачки KUHN пусна в 
производство новата си ма-
шина LEXIS, чиято българска 
премиера е на есенното из-
ложение БАТА АГРО 2016. Но-
вата пръскачка е с обем на 
резервоара от 3 000 литра, 
а размахът на щангите е 18 
до 24 метра. Окачването на 
щангите може да бъде както 
EQUILIBRA така и по-иконо-
мичния вариант, но също 
така ефективен – TRAPEZIA. 
Пръскачките се оборудват с 
бутално-мембрани помпи с 
дебит 165 или 265 л/мин. 
Оптимални комбинации 

агротехника и професио-
нални решения с атрактив-
ни ценови оферти и условия 
за лизинг без първоначална 
вноска предложиха на зе-
меделските производители 
- овощари, животновъди, 
лозари и зеленчукопроиз-
водители от Оптиком.

 Лизинг с 0% лихва за 
срок до 36 месеца се пред-
лага за машини JCB, лизин-
гът за трактори McCormick и 
Landini, както и за прикачен 
инвентар от портфолиото на 
Оптиком е без първоначална 
вноска и срок 2 или 3 години.

 По материали 
на Оптиком
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Земеделие

„ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ“ С НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРАКТОРИ ARMATRAC – 9 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 2
тор” често се нарежда сред 
500 топ промишлени предпри-
ятия в Турция.
Тракторите ArmaTrac са 

синоним  на редица стандар-
ти за качество: фабриката 
има европейски сертификат 
за управление на качество-
то; за безопасност на труда 
и опазване на околната сре-
да; система за безопасност 
и други. Фирмата притежава 
типово одобрение  от ЕС за 
всеки свой модел трактор.
БАТА АГРО 2016 Есен 

беше успешно за тракторите 
ни ArmaTrac - както в про-
дажбите, така и от страна на 
промоциите. На всяко едно 
изложение в България, в кое-
то участваме, се стремим да 

увеличим пазара на машини-
те си. Тук присъстваме вече 
9 години. България има голя-
мо значение за  компанията 
ни, тя е и първата страна, 
към която се насочихме за 
експортен пазар.
В България си сътрудни-

чим с Кооперация „Китка” и 
заедно предлагаме нашите 
трактори, които са основното 
ни производство. Водещ про-
дукт за България е тракторът 
ArmaTrac 1104Lux. Тази годи-
на към основните модифика-
ции добавихме кран, както и 
пътническа седалка на каби-
ната. Този трактор има дизе-
лов двигател Perkins Common 
Rail, има скоростна кутия с 16 
предни  и 16 задни скорости 
и Powershift трансмисия.

Фирма „Еркунт трактор” 
предлага на своите клиенти 
широка гама от модели с 
мощност между 50 и 110 к. с. 
Тракторите могат да бъдат 
разделени в две категории - 
полеви трактори и специали-
зирани трактори за овощни 
градини. Компанията про-
извежда също хидравлични 
асансьори, предни оси и ка-
бини.
Машините на компанията 

участват на престижни изло-
жения по целия свят -  Ита-
лия, Велокобритания, Герма-
ния, България.

 Предимството на трак-
тори ArmaTrak се крие в 
това, че са по-тежки от 
конкурентните марки, имат 
по-добро сцепление, по-мал-

ко приплъзват и са по-висо-
ко производителни. Умеят да 
постигнат хармония между 
двигателя, трансмисията и 
хидравликата, както и 20-25% 
повече ефективност по отно-
шение на горивото в сравне-
ние с конкурентните марки. 
Служителите на компанията 
осигуряват своевременно и 
ефективно предоставяне на 
резервни части за търговци-
те от цял свят. 
В последното тримесе-

чие на 2015 г. „Еркунт трак-
тор” стана център за научни 
изследвания и разработки 
в областта на земеделско-
то производство, за което е 
официално признат от тур-
ското правителство.

Доника Асенова

тепърва предстои да бъдат пуснати на 
българския пазар. Напоследък заради 
природните катаклизми все повече се 
обръща внимание на генетиката на хи-
бридите – целта е те да са устойчиви 
на засушаване и високи температури. 
Такива наши хибриди са царевичните 
от Optimum®AQUAmax® продуктовата 
линия, а при слънчогледа сме заложи-
ли на хибриди от групата на Pioneer 
Protector® като притежават устойчи-
вост на синя китка и мана P64LL125 и 
P63LE113, а също имат по-къса вегета-
ция, съответно използват благоприят-
ното време за по-бързо развитие. Ста-
раем се по всякакъв начин да избегнем 
големите горещини в края на юли и ав-
густ. При рапицата също имаме нови 
хибриди. Това е добре познатият вече 
на фермерите PT225, който показва ви-
соки резултати през тази година. Сега 
пускаме нов хибрид PT264, който се на-
дяваме да се хареса на земеделските 
стопани.

- Колко често организирате де-

монстрационни дни? 
- Опитваме се да извършваме мно-

го видове демонстративни опити, като 
същевременно при тях се извършват 
и наблюдения, и изследвания за това 
как се държат хибридите на Пионер 
в България. Предварително всеки от 
колегите промоутъри, отговарящи за 
своите региони, подава евентуалната 
бройка, която ще бъдат заложени на 
конкретната територия с цел в послед-
ствие резултатите, които представяме 
на фермерите, да бъдат действител-
ни и да може да се разчита на тях. 
Практиката показва, че извеждането 
на един опит е доста специфична ра-
бота, затова установяваме контакт с 
колегите, които предлагат препарати 
за растителна защита. Разчитаме на 
нашия партньор във фирмата - ДюПон. 
Работим и с препарати на други коле-
ги. В наш общ интерес, и най-вече в 
интерес на фермерите, е да успеем да 
осъществим успешно тези опити, за да 
могат земеделските производители да 
използват резултатите от тях като до-

биви и технологии в практиката. При 
извършването на демонстративните оп-
ити предимно разчитаме на техниката, 
която използват фермерите – влизаме 
в контакт с колега фермер, който има 
желание да изпробва нашите хибриди, 
а ние използваме неговата земеделска 
техника и показваме как с неговата ма-
шина и с разработената технология се 
постигат високи добиви. Т.е. използва-
ме продукти, които ако се докажат, се 
използват впоследствие в конвенцио-
налното земеделие.

- Защо Пионер семена участва на 
Добричкия панаир?

- Нашата фирма е традиционен 
участник в Добричкия панаир, още от 
неговото създаване присъстваме всяка 
година. Чрез участието си се среща-
ме с нашите приятели фермерите. Тук 
представяме рапичните си хибриди. 
Добричкият панаир е едно много хуба-
во мероприятие и се случва точно на 
мястото си – районът е земеделски и 
трябва да има такова представяне. 

Доника Асенова

ло засятото семе. Максим 
Стар има и укрепващ ефект 
за развитието на корено-
вата система и за хабитуса 
на растенията, много е под-
ходящ при късни сеитби и 
защитава отлично семето, 
младите корени, както и ко-
леоптила по време на разви-
тието му в почвата (колеоп-
тилът е заострената защитна 
обвивка, покриваща кълна 
- органът, отговорен за про-

биване до повърхността). 
Именно надеждната защита 
на колеоптила е предпостав-
ка за отличната гарнираност 
на посева.
Синджента предлага и 

допълнително разширява-
не на технологията – земе-
делските производители 
могат да закупят Дивидент 
Формула М и Максим Стар 
самостоятелно, но също и 
в много изгодни пакети с 
Вуксал Териос - немската 

суспенсия микроелемен-
ти с мед, манган, молиб-
ден и цинк. С добавянета 
на Вуксал Териос се цели 
осигуряване на нормал-
ното хранене на младото 
растение в ранните фази 
на развитие, когато коре-
новата система е млада и 
още е в етапи на начално 
развитие. Продуктът дока-
зано повишава кълняемост-
та, осигурява по-доброто 
развитие на корените (съ-

държа фосфор), засилва 
устойчивостта към хербици-
ди и неблагоприятни клима-
тични условия - развитието 
на растенията е по-бързо и 
растенията се подготвят по-
добре за успешно презиму-
ване; напролет културата се 
развива по-рано и използва 
по-ефективно все още на-
личната в почвата влага при 
залагането на добива.

По материали 
на Синджента България

ВЪРХОВИ ДОБИВИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ 
И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА 

Продължава от стр. 6
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Реклама

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

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

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

Джанти и Гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

КАКАПКОВО 
НАПОЯВАНЕ 

И ЗАЩИТА НА ЛОЗЯ

www.aquamat2000.com

Мобилен: 0879 444 120

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

Различните етнически и религиозни групи в Бълга-
рия съжителстват мирно.

По материали на ЗТ
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 конвейерни сушилни за най-голяма гама материали, 
в т. ч. билки и зелени фуражи – както насипни, така и 
балирани;

 шахтови, флуидизационни и др. сушилни за зърнени 
култури, фуражи, насипни продукти; 

 камерни и тунелни касетъчни сушилни за плодове и 
зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и мн. др.

 котли – водогрейни и парни, в т. ч. за автоматизира-
но изгаряне на отпадъчна биомаса;

 слънчеви инсталации;
 влагомери за различни материали;
 линии за гранулиране, в т. ч. биопелети и биобрикети.

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02

GSM 0888 93 67 62  (61)  www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:



11
бр. 19-2016

Синджента

по-бързи, 
по-мощни, 
по-задружни

Селективност и безкомпромисен контрол 
на широк спектър причинители на болести  
по повърхността на семената, във  
вътрешността им и в почвата около семето

още по-трайно 
прилепване за

максимален 
ефект 

след 
сеитба

Синджента България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско шосе № 115 М, Хермес парк, сграда Д, ет. 6

тел.: + 359 884 23 70 17
www.syngenta.bg
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Реклама

КОНТАКТИ:
Гр. Перник кв. Мошино, 
индустриална зона

Web : www.inproteh.com

Евгени Червенков – управител
Тел 0878 101 381

Емейл evgeni_chervenkov@abv.bg

Радослав Червенков – 
организатор производство

Тел 0878 101 387 
Емейл rad.chervenkov@gmail.com

Проектиране и 
производство 
на нови 
машини по 
задание на 
клиента:
 Продълбо-
чители

 Плугове
 Други

Ремонт на селскостопанска техника:
Смяна на износени и повредени час-
ти с нови и при необходимост  кон-
струиране на структурни подобрения 
за усилване на проблемните точки

Произлодство на консумативи за земеделска 
техника от износоустойкива стомана 
ХАРДОКС:

Лемежи, клинове, 
пълзици, ножове, 
стълбци 
и други детайли 
от работната зона 
на машините


