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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: Работни машини

„СЕМПЛАВАКС” – МАшИНА  
ЗА СЕМЕчИСТЕНЕ  

И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СЕМЕНА

Категория: Работни машини
МАшИНА ЗА СЕМЕчИСТЕНЕ 

И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

 Предназначение – за малки, средни 
и големи стопанства

 широчина – 2 м
 дължина – 6.4 м
 Височина – 2,8 м
 Тегло – 1300 кг
 Ел. мощност – 3,75 kw
 Производителност – 0,5 – 5,5 т/ч

 Предназначение – за малки, средни 
и големи стопанства

 дължина – 6 м
 Височина – 2 м
 Производителност – 3 – 5 т/ч

Направление 2 – „Иновации”

Броят на животните под селекционен контрол (табл. 1) 
за периода от 2009 година до 2016 г. нараства, като общи-
ят брой на животните се е увеличил с 186 %. Обхванатите 
в страната ферми под селекционен контрол са с 143% 
повече през 2016 в сравнение с 2009 г. През 2016 г.  фер-
мите под селекционен контрол в млечното говедовъдство 
са два пъти повече в сравнение с 2009 г. По–голям ръст 
при всички породи говеда се регистрира през 2015 и 2016 
г.  заради схемите, обвързани с производството и субси-
диране на животните под селекционен контрол. 

Поради несъществуването на развъдни организации, 
които да извършват дейност със специализираните поро-
ди за месо, до 2012 г. не са регистрирани животни под 
селекционен контрол със специализирано месодайно на-
правление. През 2016 г. в страната работят две развъдни 
организации, водещи селекционна дейност с породите – 
Абердин Ангус, Лимузин и Херефорд. През същата година 
освен породите за месо, с които се работи в развъдните 
организации, са регистрирани и животни от породите Ша-
роле, Галоуей и Обрак в националният регистър на Изпъл-

дИНАМИКА НА БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ  
ПОд СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ (2009-2016)

Продължава на стр. 6

нителната агенция по селекция и репродукция в живот-
новъдството. Така броят на животните под селекционен 
контрол с месодайно направление е с 23% по-висок за 
2016 г. в сравнение с 2015 г. През 2016  почти всички фер-
ми, където се отглеждат чистокръвни животни от основни-
те породи за месо, са в контролен обхват от развъдните 
организации и с тях се извършва селекционна дейност по 
утвърдените развъдни програми за съответната порода. 

Броят на животните под селекционен контрол от ав-
тохтонните породи е нараснал драстично - средно с 245% 
през 2016 г. в сравнение с 2009 г. Основните породи в 
говедовъдството, които са под контрол на двете същест-
вуващи развъдни организации, за периода са - Българско 
сиво говедо, Родопско късорого говедо и Искърско гове-
до. Българското родопско говедо прави изключение като 
автохтонна порода, но е  с комерсиално млечно направ-
ление на използване. През последните години са обхва-
нати почти всички райони на страната, където говедата 
от автохтонните породи са регистрирани и се извършва 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖдАНЕ НА БЪЛГАРСКA  
МЛЕчНА ПОРОдА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.

От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 
млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 

Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-
въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

Асоциацията извършва 
селекционна дейност с цел 
типизиране на стадата от 
синтетична популация бъл-
гарска млечна (СПБМ) спо-
ред районите на отглеждане. 
За равнинните райони това 
са бели, с удължено тяло 
овце, а за полупланинските 
те са по-къси, с червеникава 
окраска и преобладаваща 

кръвност от аваси. Кочове 
от двата типа се произвеж-
дат в осем ферми, членове 
на асоциацията. Фермерите 
получават предписание за 
най-подходящите за техни-
те стада. Фермерите дават 
предварителна заявка за 
брой и възраст на необходи-
мите разплодници. Асоциа-

СИНТЕТИчНА ПОПуЛАЦИЯ  
БЪЛГАРСКА МЛЕчНА ПОРОдА ОВЦЕ

Продължава на стр. 7

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JCB FASTRAC 8330

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 двигател – 8,4 л, AGRO Power 
engine(Tier 4 final)

 Мощност – 280/209 к. с.
 Брой цилиндри – 6
 Обороти ВОМ – 540/1000 об/мин
 Товароподемност – 10 000 кг
 Обем на резервоара – 550 л
 Скорост – до 70 км/ч

Повече информация на стр. 8
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ИАСРЖ

1756 София  
ул. Бистришко шосе № 26;  

тел. 02/961-13-29,  
факс: 02/961-33-86; 

e-mail: sdkrdj@mb.bia-bg.com;  
web: www.iasrj.eu

ИЗПЪЛНИТЕЛНА  
АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ  
И РЕПРОдуКЦИЯ  
В ЖИВОТНОВЪдСТВОТО

	координира, управлява и контролира цялостната 
организация на развъдната дейност в страната;

	управлява и поддържа Националната генетична 
банка;

	управлява държавните станции за изкуствено 
осеменяване;

	управлява държавните лаборатории за анализ на 
качествените показатели на животински продукти;

	управлява националната референтна лаборатория 
за генетичен анализ;

	осъществява контрол върху дейността на развъдните 
организации и развъдната дейност;

	координира създаването на нови породи и хибриди 
животни;

	предоставя услуги, свързани с репродукцията на 
селскостопанските животни;

	предоставя професионални съвети и консултации 
на фермери, земеделски производители, развъдни и 
други организации в областта на възпроизводството, 
хранене и технологии на отглеждане на съответните 
видове, породи и категории селскостопански 
животни.

ИзложенИето ще се проведе на 22 октомври 2016 г. на пазара за жИвотнИ.  
МИнИстърът на зеМеделИето И хранИте ще го открИе в 10,30 часа.
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ЗТ

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА  
НА ЗЕМЕдЕЛИЕТО”

l Валери Алексов – с. Ощава, общ. Кресна, зелен-
чукопроизводство

l Александър Христов – гр. Кресна, овощарство
l Иван йовчев Янков – с. Игралище, смесено

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

Категория: Работни машини
дИСКОВА БРАНА  

GAluCho, МОдЕЛ GDM

Категория: Работни машини
МуЛчЕР MulTiFoRST

Направление 2 - „Иновации”

 Предназначение - за малки, средни 
и големи стопанства

 Тип – Навесни и прикачни
 широчина – 3 – 7,2 м
 Разстояние между дисковете –  

250 мм
 Разстояние между редовете –  

1100 мм
Повече информация на стр. 7

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 широчина – 200 – 250 см
 Работна дълбочина – до 25 см
 Работна скорост – 0,5 – 2 км/ч
 Обща маса – 3200 кг
 Производителност – 1 дка/ден при 

почистване на камъни
Повече информация на стр. 7

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР lAnDini СЕРИЯ 2

 Предназначение – за малки и сред-
ни стопанства

 двигател – “Yanmar” Tier 3
 Мощност – 44 до 54 к. с.
 Въртящ момент – 1200  

до 2000 об./мин.
 Обем на резервоара – 40 л
 Товароподемност – 1200 кг

Алмер ЕООд има удоволст-
вието да Ви покани да посетите 
"Светът на млякото" в Интер Експо 
Център от 9 до 12 ноември 2016 г., 
гр. София.

Заповядайте на нашия щанд 
2В3 в зала 2, където ще може да 
видите и най-новите ни продукти 
за сектор животновъдство:

l 100% натурална хранителна до-
бавка за увеличаване добива 
на мляко и жизнените функции 
при дойни и подрастващ и едри 
и дребни преживни животни.

l специален 100% натурален 
продукт за кладнични животни, 
като се повишава месодобива 
и не предизвиква натрупване 
на допълнителни мастна тъ-
кан. Всички предлагани от нас 
продукти притежават сертифи-
кати за качество като GMP, 
FSSC 22000, BVQI, KOSHER, 
BRC, HALAL, ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005 ISO 14001:2004. 
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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

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.

ТИП МАРКА Модификация Година часове К.с
Тракт(Цил),Комб 

(хедер)
Цена, лв 
без ддС

ТРАКТОР AXOS 330 CL 2012 260 92 4 68 400 лв.

ТРАКТОР AXOS 340  2013 1300 100 4 68 480 лв.

ТРАКТОР ARION 520 CIS 2008 3800 125 4 64 000 лв.

ТРАКТОР ARION 610 c 2010 3600 125 6 76 000 лв.

ТРАКТОР ARION 610 C 2011 2800 125 6 78 000 лв.

ТРАКТОР ARION 620 CEBIS 2014 1000 160 6 125 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2012 1900 260 6 131 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2015 700 268 6 211 000 лв.

КОМБАЙН AVERO 240 3D SYSTEM 2014 270/200 206 C4,30 158 500 лв.

КОМБАЙН MEGA 370  2008 1100/940 275 C6,00TK 177 000 лв.

уНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014
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Животновъдство

селекционна дейност с тях. Те са неизменна част от на-
ционалния ни генофонд, като национално богатство и са с 
приоритетно значение да бъдат опазени. На дадения етап 
отглеждането им се субсидира по мярка „Агроекология и 
климат“ – към  “схемата за опазване на застрашени от 
изчезване, редки и местни породи“, както и към „схемата 
за животни под селекционен контрол“. Нарастването на 
броя на животните от автохтонните породи е с плавна 
динамика, съответстваща на включването на нови стада, 
както и на собственото възпроизводство, където по-голям 
ръст се наблюдава през 2010 и 2011 г. и е средно с 49%, 
както и между 2015 и 2016 г. средно с 40%.

ГОВЕдОВЪдСТВО: 
Таблица 1

№ Породи 
говеда

2009 2015 2016

Бр. 
ферми

Брой 
жив.

Бр. 
ферми

Брой 
жив.

Бр. 
ферми

Брой 
жив.

1 За мляко 630 31191 868 67 282 1398 81989

2 За месо - - 133 4 732 134 5799

3 Автохтонни 121 2383 230 6 222 293 8211

Общо: 751 33574 1231 78236 1825 95999

Биволи 88 4306 206 7571 228 9192

През 2016 г. в националния регистър на Изпълнител-
ната агенция по селекция и репродукция в животновъд-
ството са регистрирани 8925 женски и 267 мъжки животни 
от породата Българска мурра, която е под селекционен 
контрол на две развъдни организации в биволовъдството 
(табл. 1). Общият брой на животните през 2016 година е 
средно с 113% по-висок в сравнение с 2009 г. За 2016 г. са 
регистрирани под селекционен контрол средно с 21% по-
вече биволи в страната в сравнение с 2015 г. За периода 
от 2009 г. до 2014 г. динамиката на броя на животните не 
е с драстични ръстове, като ежегодно изменението в броя 
на биволите е средно с 2 – 3%. Очевидно е и увелича-
ването на броя на фермите в страната през 2016 с 159% 
спрямо 2009 г. Тенденцията в броя на фермите се запазва 
аналогично спрямо увеличението в броя на животните, 
като по-голям ръст се наблюдава през 2015 и 2016 г., къ-
дето в развъдна дейност са включени почти всички стада 
на територията на страната. 

ОВЦЕВЪдСТВО:
Таблица 2

Породи овце
2009 2016

Бр. ферми Брой  жив. Бр. ферми Брой жив.

За мляко 447 85 669 1202 175911

За месо 41 10 286 46 6576

Тънкорунни 27 8 424 15 5176

Автохтонни 294 30 473 684 91954

Много-плодно   2 162

ВСИЧКО 809 134 852 1949 279779

През 2009 г.развъдната дейност в областта на овцевъд-
ството се осъществява от 10 развъдни организации /РО/, 
получили разрешение по чл. 29б от ЗЖ, както следва: на-
правление „Млечно” – 3 РО, от които  2 за Синтетична 
популация Българска млечна /СПБМ/ и 1 за Черноглава 
плевенска овца; направление „Тънкорунно” – 1 РО; направ-
ление „Месодайно” – 1; направление „Автохтонно” – 5 РО.

 През 2016 г. развъдната дейност  се осъществява от 
17 РО: направление „Млечно” – 6, от които 4 за Синтетич-
на популация Българска млечна,  1 за Черноглава плевен-

ска овца и 1 Развъдна организация за породата Лакон; 
направление „Тънкорунно” – 1; направление ”Месодайно” 
– 2; направление ”Автохтонно” – 8.

Прави впечатление ръстът на животните (табл. 2) за 
2016 спрямо 2009 г., който е над 100%, предимно на овцете 
от млечното и аборигенно направление, където увеличе-
нието е двойно. Това се дължи на няколко обстоятелства: 
значителен ръст на животните от СПБМ - над 100%, като 
пикът е през 2016 г. и спрямо 2015 г. е 66%. Този ръст се 
дължи до голяма степен на субсидията за животни под 
селекционен контрол. През 2009 г. развъдни организации, 
извършващи дейност  с животните от Синтетична попула-
ция Българска млечна, са 2, а през 2016 г. те нарастват 
на 4 броя.

При животните от автохтонните породи  увеличението 
спрямо 2009 г. е почти 3 пъти, като най-драстично то се 
наблюдава при животните от породите – Дъбенска  /ДБ/ 
над 2 пъти, Средностаропланинска  /ССП/ 1 път, Карака-
чанска  /КК/ три пъти и Медночервената шуменска овца  
/МЧШ/ 3 пъти. При тези породи развъдната дейност се 
извършва от няколко развъдни организации:  ДБ – 2 РО, 
ССП – 2, КК – 3 и МЧШ – 2 РО. Една от причините за 
нарастване на животните от тези породи е разширеното 
възпроизводство, което се осъществява в някои от фер-
мите. 

При животните от месодайното и тънкорунно направ-
ление, трендът е стабилен, дори имаме спад в сравнение 
с 2009 г.

КОЗЕВЪдСТВО
Таблица 3

Породи кози
2009 2016

Бр. ферми Брой жив. Бр. ферми Брой 
жив.

За мляко 34 4 274 239 13829

За месо   1 101

Автохтонни   110 6294

ВСИЧКО 34 4 274 350 20224

През 2009 г. развъдната дейност в областта на козе-
въдството (табл. 3) се осъществява от една развъдна ор-
ганизация, получила разрешение по чл. 29б от ЗЖ, която 
работи с животни от млечното направление. През 2016 
г. развъдната дейност  се осъществява от 4  развъдни 
организации: направление „Млечно” – 1; направление” Ав-
тохтонно” – 3.

СВИНЕВЪдСТВО
Таблица 4

Свине 2009 г 2015 г. 2016 г.

1, Брой ферми 53 68 65

2, Брой свине под 
селекционен контрол

33 676 39 882 40 790

ПТИЦЕВЪдСТВО
Таблица 5

Птици 2009 г, 2015 г. 2016 г.

1, Брой ферми 9 6 6

2, Брой птици под селекционен 
контрол

837 848 721 243 784 500

ПчЕЛАРСТВО
Таблица 6

Пчели 2009 г. 2015 г. 2016 г.
1. Брой собственици на  пчелини 49 57 83
2. Брой пчелни семейства 11434 12 782 17 783

дИНАМИКА НА БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ ПОд СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ
Продължава от стр. 2
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КОНЕВЪдСТВО
Таблица 7
Коне 2009 г. 2015 г. 2016 г.

бр. животни собственици бр. животни собственици бр. животни собственици
Асоциация “Източнобългарски кон” 500 66 227 17 215 20
Асоциация на коневъдите в България 0 0 4581 203 5746 282
Асоциация “Български спортен кон” 0 0 181 28 172 17
Асоциация за възстановяване и развитие на 
породите Плевенски кон и Гидран

0 0 50 4 96 13

Асоциация за развъждане на местни автохтонни 
породи коне  в България

0 0 1742 90 1761 82

ОБЩО: 500 66 6781 342 7990 414

цията осигурява лицензиран транспорт 
на тези мъжки разплодници. 

През 2016 г в асоциацията членуват 
120 ферми с около 15000 овце. През по-
следните две години при всички овце се 
извършва месечен контрол на млечност-
та. Максималната млечност, измерена 
през 2015 г. е 298 л за 120 дни. Целта е 
да произвеждаме и предлагаме кочлета 
с добър екстериор и млечност на май-
ките над 200 л за 120 дена доен период. 

Основните показатели, които се 
стремим да постигнем с фермерите в 
техните стада са: да удължим дойния 
период над 150 дни при 60 дни боза-
ен период; дневната млечност да на-
малява плавно през дойния период, 
като се обръща особено внимание на 
овцете, които в края на периода запаз-
ват млечността на относително висо-
ко ниво; при майките-кочопроизводни 
стремежът е маслеността да е относи-
телно ниска, а протеина – относително 
по-висок; продължителността на из-
ползване на овцете също допринася за 
повишаване интензивността на селек-
ция като се стремим да я съчетаваме 
със селекцията по продуктивност. 

В селекционен план през послед-
ните години в асоциацията са създа-
дени реални условия за производство 
и разпространение на ценен генетичен 
материал както на разплодни животни, 
така и на охладена семенна течност за 
осеменяване. 

Ежегодното повишаване на млеч-
ността провокира все по-широкото 
използване на машинното доене и ин-
терес към изкуственото осеменяване, 
което младите фермери желаят да при-
лагат сами. Преработката на млякото 
във фермите и производството на спе-
цифични сирена е също едно от новите 
направления в развитието на фермите, 
членове на асоциацията. 

Ние сме готови да споделим на-
шия опит с всички заинтересовани 
фермери и специалисти в областта на 
млечното овцевъдство.

Доц. д-р Георги Димов

дИНАМИКА НА БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ ПОд СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

СИНТЕТИчНА  
ПОПуЛАЦИЯ...

Компактен модел, разработен за по-
върхностно обработване на почвата като 
инкорпориране на стърнища и подготовка 
на сеитбени легла, позволяващ оптими-
зирано изпълнение на всички операции 
бързо, минимизирайки времето за рабо-
та. Дисковите брани на Galucho от типа 
GDM се характеризират с това, че биват 
навесни, сгъваеми с работна широчина 
4,5/5.0 м и 6.0 м, както и несгъваеми от 3 и 
3,5 м. Предлагат се и по-големи прикачни 
брани с хидравлично сгъване и заключва-
не 5,2/6,2 и 7,2 м, които имат максимална 
транспортна широчина - 3,00 м. 

Самостоятелните дискове с дебелина 
от 6 мм, произведени от високоустойчива 
стомана с необслужваеми главини, като 
всеки диск е с независимо окачване на 
пружина с дебелина от 20 мм и индиви-
дуална система за сигурност. Дисковете 
се настройват механично с работен ъгъл 

на атака от 8° до 32° в зависимост от ра-
ботните условия. Голям работен ъгъл за 
изключително сухи почви и по-малък ъгъл 
за по-леки почви. Разстояние между ди-
сковете: 250 мм. Разстояние мeжду редо-
вете: 1100 мм.

Позволява монтиране на няколко 
вида задни валяка, които допринасят за 
равномерно повърхностно заравняване 
и смесване на почвата с растителните 
остатъци. Те биват решетъчни или с V 
образен профил и с диаметър съответно 
500 или 600 мм с регулируема система за 
контрол на дълбочината.

За повече информация, актуални про-
моции, атрактивни програми за изплаща-
не и друга полезна информация от фирма 
Варекс ООД, можете да ни потърсите на 
националния ни телефон *7007 или на ин-
тернет сайта на фирмата www.varex.bg.

По материали на Варекс

Италианската компания Seppi M е 
един от най-старите и традиционни про-
изводители на мулчери. 

Много висока популярност у нас наби-
ра гамата от мултифункционални надро-
бители за камъни и дънери, прикачни 
към триточковата система на трактор и 
използвани при обработка на каменисти 
терени - особено за прочистване на за-
пустели земи, които се превръщат в об-
работваеми земеделски площи. 

Много търсен е многофункционални-
ят модел Multiforst. Той е мощна машина, 
имаща за цел обработване, изглаждане, 
подравняване на черни пътища, неравни 
терени, покрити с камъни, корени, дебели 
пънове, ски писти. Мулчерът върши също 
чудесна работа при обработване на за-
пустели терени, обрасли със саморасли 
храсти и дървета, както и в дълбочина, 
след култивирането на почвата, може ди-
ректно да се оре, да се засаждат дървета 
и всякакви селскостопански култури. 

Мулчерът на Seppi M - Multiforst пре-
махва растителността (храсти и дърве-
та до 25 см), навлиза в почвата, където 
раздробява камъните (до 25 см) и ко-

ренищата и я култивира в дълбочина 
до 25 см. Характеризира се с работни 
широчини – от 200 см до 250 см и работ-
на скорост 0,5-2 км/ч. Необходими пъл-
зящи скорости на трактора – макс. 0,5 
км/ч. Фабричен карданен вал с огра-
ничител на въртящия момент. Двойна 
трансмисия. Хидравличен капак. Защита 
против изхвърляне на материал – чет-
ворни вериги. Работни органи – фикси-
рани ножове с волфрамово покритие от  
(34 до 42 броя) и износоустойчиви ножове  
(8 броя). Необходима мощност на трак-
тора – от 200 до 300 к.с. Хидравлично 
управляван компактиращ ролер с функ-
ция и за контрол на дълбочината, който 
може да се използва и като предпазна 
рамка за поваляне на дървета. Общата 
маса на мулчера с подравняващия ро-
лер достига 3200 кг. 

За повече информация, актуални про-
моции, атрактивни програми за изплаща-
не и друга полезна информация от фирма 
Варекс ООД, можете да ни потърсите на 
националния ни телефон *7007 или на ин-
тернет сайта на фирмата www.varex.bg.

По материали на Варекс

GDM – НОВАТА дИСКОВА БРАНА С  
НЕЗАВИСИМИ дИСКОВЕ ОТ GAluCho

Продължава от стр. 2

МуЛТИФуНКЦИОНАЛЕН НАдРОБИТЕЛ 
SEPPi М - MulTiFoRST

По материали на ИАСРЖ
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ЧЕСТИТ юбИлЕй
БОРИС АНТОНОВ ДИМИТРОВ НАВъРшИ 85 гОДИНИ. Нека  

са му честити, нека бъде здрав и да продължава да работи 
за обществено полезните дела, с които се е захванал.

Кой е ст. н. с. II (сега доц. д-р инж.) 
Борис Антонов Димитров? Какво е сът-
ворил в теорията и практиката на на-
деждността и ремонта на земеделската 
техника? И така, Борис Антонов е роден 
на 30 септември 1931 г. в с. Смирненски, 
област Монтана в земеделско семейство 
и от ранна възраст познал труда на зе-
меделския труженик. Завършва Ломска-
та мъжка гимназия като първенец със 
сребърна значкa ”Младежко творчество” 

за отличен успех и активна обществена дейност. През 1949 г. 
е приет за студент в Държавната политехника-София в Машин-
но-електротехническия факултет, специалност ”Машинно инже-
нерство”. На 12 ноември 1954 г. е дипломиран инженер започ-
ва работа в Тракторноремонтен завод № 1 в гр. Толбухин, /
Добрич/ като началник на отдел “Технически контрол”. На 12 
май 1956 г. чрез конкурс постъпва на работа в НИИМЕСС-Со-
фия като научен сътрудник. 

Той трябва да анализира същността на неизправността на 
машините, причините за тяхното възникване и методите за въз-
становяване на тяхната работоспособност. Това налага да се 
запознае и със съвременните методи за възстановяване на из-
носените части. За съжаление големите очаквания за икономии 
на средства от възстановяване на износените части при земе-
делските машини се оказват нереални. Това кара младия учен 
да насочи вниманието си към усъвършенстване на системата и 
организацията на ремонт на машините чрез въвеждане на агре-
гатна система за ремонт. Изследването му в това направление 
завършва с публикуването на монографията „Агрегатна система 
за ремонт” и внедряването на тази нова система. Така след 
десетгодишна разностранна научна работа Борис Антонов се 
хабилитира и e удостоен с научното звание „Ст. н.с. II ст.” 

Своите теоретични постановки за оценка на равнището на 
ремонтопригодност обобщава в дисертационен труд на тема 
„Ремонтопригодност на българските трактори”, която защитава 
в Московския институт за инженери по селско стопанство. От 
Москва се връща с диплом за к. т. и. (доктор). Организира 
мащабен експеримент с две марки трактори в условията на 
нормална редовна експлоатация. Така към края на осемде-
сетте години на миналия век Антонов завършва и представя 
своя хабилитационен труд за ст.н.с. I ст. /професор/ на тема 
”Изследване върху физическата същност на надеждността на 
техническото изделие и разработване на методика за оцен-
ката й в условията на експлоатация, на примера на селско-
стопанските трактори”. Трудът е рецензиран, разгледан на 
институтски съвет и върнат за внасяне на поправки, но вече 
е късно, в страната настъпват промени и много учени, в това 
число Антонов, са пенсионирани. Така той не успя да завърши 
защитата на своя многогодишен труд, за да придобие научното 
звание професор. 

Ст.н.с. II ст. к.т.н. инж. Борис Антонов активно се включва в 
обществения живот на НИМЕСС, няколко години е бил предсе-
дател на профсъюзната организация и този период е белязан 
с принципност в работата на организацията. 

След пенсионирането си ст.н.с. II ст. к.т.н. Б. Антонов впрег-
на своя интелект в борбата против унищожаване на междубло-
ковите пространства на жилищните комплекси и за запазване 
на земеделските земи на дребните собственици. По първото 
направление още в 1989 г. основава първия в София и страна-
та Инициативен комитет за защита на околната среда в район 
„Изгрев”, а по второто направление на своята обществено 
полезна дейност създава Гражданско сдружение „Собствени-
ци на земеделски земи, арендодатели”,/ГС СЗЗАд/, на което 
става председател и ръководи дейността.

Проф. д.т.н. Георги Тасев

JCB празну-
ва 25 години от 
производството 
на уникални-
те трактори и 
представя нови-
ят Fastrac 8000.

Грандиозното 
събитие с мо-
тото Experience 
the Difference 
обедини над 300 
дилъри на JCB 
Agriculture от цял свят и из-
явени журналисти от Евро-
па за световния дебют на 
новата серия трактори JCB 
Fastrac 8000 в централата на 
компанията във Великобри-
тания от 4 до 6 октомври т.г. 

Премиерата започна с 
представяне на новата 4-та 
генерация трактори от се-
рия 8000 с два модела 8290 
и 8330, съответно с 8,4 л дви-
гатели Agco Power T4Final с 
максимална мощност 306 и 
348 к. с., 70 км/ч максимал-
на скорост, двудиапазонна 
CVT безстепенна трансми-
сия и уникалното им окачва-
не на двата моста. Новите 
модели са с върхов комфорт 
в класа си, несравнима 
точност при работа с GPS, 
дълга колесна база и 50:50 
разпределение на тежестта 
за максимално сцепление, 
с външни дискови спирачки 
на 4-те колела и ABS. В ре-
ални условия, във фермата 
на JCB, участниците в съ-
битието научиха повече за 
възможностите на машини-
те и техните безспорни пре-
димства и тестваха разно-
образните им приложения, 
окомплектовани с различни 
видове инвентари. 

Обученията и тест-драйв 
на полето бяха последвани 
от посещение на фабриките 
на JCB Landpower, където 
се произвеждат тракторите 
Fastrac и челните колесни 
товарачи JCB и Световния 
център за резервни части, 
оборудван с роботизирани 
системи за приемане на сто-
ки и подготовка на поръчки 
за цял свят. 

Празнична гала-вечеря 
събра инженерите, създа-
телите и гостите за отбе-
лязване на 25 години от 
началото на производство-
то на легендарните трак-
тори Fastrac, направили 
революция в тракторостро-
енето. Освен че е първият 

НОВИЯТ FASTRAC 8000

високоскоростен трактор  
с пълно окачване, спосо-
бен да развива скорости до  
75 км/ч, през последните го-
дини Fastrac е бил и първи-
ят трактор, стандартно обо-
рудван с дискови спирачки 
като тези при камионите, 
четириколесно задвижва-
не с много режими, ABS  
/антиблокираща спирачна 
система/ и самонивелира-
що се окачване. Бил е пър-
ви и си остава единствени-
ят трактор, съчетаващ тези 
характеристики с иноватив-
на, електронно-управляема 
безстепенна варио-тран-
смисия. Тракторът комбини-
ра по нов начин утвърдени 
технологии и компоненти, 
за да осигури изключи-
телен комфорт при упра-
вление, благодарение на 
окачването на двата моста 
и заедно с това да обори 
мита, че пълното окачване 
е несъвместимо с оранта и 
тежките обработки.

Кулминация на събити-
ето бе специалното музи-
кално-светлинно шоу, което 
представи на живо истори-
ята на тракторите Fastrac с 
парад на ключовите модели, 
преобразили възможностите 
на земеделските произво-
дители да работят в макси-
мален комфорт и с върхова 
производителност. 

Напомняме, че българ-
ската премиера на новия 
JCB Fastrac 8330 се състоя 
на есенното издание на Бата 
Агро 2016 в присъствието на 
британския посланик в Бъл-
гария г-жа Ема Хопкинс на 
щанда на Оптиком, а пре-
димствата на тракторите 
бяха представени в пореди-
ца полеви демонстрации. 

Новите модели трактори 
са налични при вносителя 
Оптиком и се предлагат с 
изгодни лизингови схеми.

По материали  
на Оптиком
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ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@mbox.contact.bg

www.bigdutchman.com

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
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“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

Тел.: 0887/413 014

уПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА
ТРАКТОРИ:

Беларус,  ЮМЗ, 

Болгар,  Т150

Брани  
и ремаркета
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