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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Уважаема професор Трифонова, 
Уважаеми дами и господа,

За мен е чест да Ви приветствам с Професионалния празник на работещите в областта на Българската 
земеделска наука. Този ден отбелязва по достойнство достиженията на всички научни работници 
в сферата на аграрния отрасъл, които със своя труд в научни разработки са изградили историята и 
традициите на Селскостопанската академия.

Научната общност участва в разработването на стратегии за развитието на българското земеделие и 
изграждането на научнообосновани системи за поддържане и възстановяване на почвеното плодородие. 
От Патентното ведомство на страната само през тази година са признати 13 нови сорта полски култури. 
Селскостопанската академия притежава повече от 300 броя сертификати за различни сортове и породи. 
Българските плодове и зеленчуци, със своите вкусови качества, са винаги предпочитани от пазара и 
населението. Лозовите масиви и произведените от тях български вина са известни със специфичните 
си характеристики не само у нас, но и в чужбина. Производството от традиционните и знакови култури 
за страната като бобови и фуражни, маслодайна роза и лавандула, твърда пшеница и памук, не на 
последно място и тютюна, изцяло се базира на българската селекция.

Можем да се гордеем, че интересът към новите сортове, създадени в Академията, нараства в 
съседни държави. Официално са вписани в сортовата листа на Турция сортовете пшеница - "Аглика", 
„Галатея", „Венка” и други. Наши хибриди слънчоглед са признати в различни държави и са вписани 
в официалната сортова листа на Европейския съюз. 7 хибридни линии слънчоглед са получили 
сертификати от патентното ведомство на Румъния и разширяват своя пазарен дял.

Министерство на земеделието и храните отдава голямо значение на ролята на аграрната наука за 
развитието на отрасъла. Благодарение на резултатите от работата на научните работници, България 
днес е добре позната в Европа и в света както със зеленчукопроизводството и с разнообразните си 
трайни насаждения, така и с продуктивното си животновъдство.

На всички научни работници пожелавам нови успехи в работата и упоритост в творческите 
начинания!

Ние сме признателни за Вашия труд и аз вярвам, че научните Ви постижения се вписват достойно в 
съвременната рамка на европейското научно пространство!

Честит празник!

МИНИСТЪР
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Предлага изградени цялостни решения - доставка на оборудване, изграждане на 
компютърни мрежи, внедряване на системата, обучение на потребителите, сервиз, издателска 
дейност и доставка на консумативи.

Цялостно комплексно обслужване 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.

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55;  

е-mail: momchilp@techno-link.com
www: nolis-bg.com
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25 ОКТОМВРИ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК  
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА

1373 София, ул. Суходолска” 30; www.agriacad.bg

СЕЛСКОСТОПАНСКА 
АКАДЕМИЯ

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ

Произвежда  и предлага  базови и 
сертифицирани семена и посадъчен ма-
териал от сортове и хибриди, създадени 
в Института - пшеница, царевица, овес, 
полски фасул, люцерна, грах, фий и но-
воселекционирани семенни и безсеменни 
десертни сортове лози.

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност 
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прила-
гането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения, 
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за 
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, лю-
церна и производство на лозов посадъчен материал.

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www. izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

УВАЖАЕМИ УЧЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СИСТЕМАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, 
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА! 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ПОСРЕЩА ПРАЗНИКА  
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА С ПО-ГОЛЯМА НАДЕЖДА И ОПТИМИЗЪМ

Ръководството 
на Селскостопан-
ска академия се 
обръща към целия 
колектив с най-го-
рещи пожелания 
за здраве и успе-
хи за утвърждава-
не на най-добрите 
традиции в облас-
тта на научните 
изследвания. 

На базата на 
извършеното през 
годината, Селско-

стопанската академия посреща празни-
ка на земеделската наука, 25 октомври, 
с надежда и оптимизъм от постигнатото 
общо съгласие при формулирането на 
основните цели за развитие на систе

мата  автономност при управление 
на бюджета; възможност за публич-
ночастно партньорство при прозрачни 
и контролируеми правила; изграждане 
на компетентни, конкурентноспособни 
центрове за изследвания и иновации в 
приоритетни направления за научни из-
следвания; възможности за участие на 
бизнеса при определяне на държавната 
научна задача и контрол при изпълне-
нието. Всичко това предполага повисо-
ка мотивация и реална възможност за 
увеличаване на приходите и заплатите 
по диференциран начин. Предложената 
промяна в Закона за Селскостопанска 
академия е насочена към превръщането 
на селскостопанската наука във фактор 
за развитие на земеделския сектор, за 
създаване и реализация на цялостни 
проекти в обществен интерес. 

За да имаме днес една поспокойна 
обстановка за работа, Селскостопанска 
академия беше финансово и админи-
стративно подкрепена от Министерство-
то на земеделието и храните и с актив-
ната роля на министър Танева. 

Усилията на отделните колективи 
в научните институти за подготовка на 
млади учени днес дава добри резултати 
 почти 40% от учените са асистенти и гл. 
асистенти, което създава добра основа 
за приемственост и успешно академич-
но развитие. В системата се обучават 
132 броя докторанти. С решение на Ми-
нистерство на земеделието и храните и 
с активната подкрепа на синдикалните 
организации заплатите на младите учени 
бяха индексирани от 1 юли, а покъсно 
и на останалия персонал. Този факт е 

Продължава на стр. 7
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Категория: Самоходни машини
КОМБАЙН  

NEW HOLLAND CX 8 90

Категория: Самоходни машини
КОМБАЙН  

NEW HOLLAND CX 6080

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА KINZE 3600

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

Направление 2 - „Иновации”

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 Мощност – 490 к. с.
 Вместимост на бункера – 12 500 л
 Производителност – 39 т/ч

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 Мощност – 300 к. с.
 Вместимост на бункера – 9300 л
 Производителност – найвисока  

в класа си

 Предназначение – за големи сто-
панства

 Брой редове – 24
 Междуредово пространство –  

70 – 76 см
 Транспортна ширина – 4 м
 Производителност  при 14 км/ч – 

9899% изсяване

Категория: Работни машини
СЕЕЩА СЕКЦИЯ MONOSEM 

MONOSHOX NG PLUS ME

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 Електрически задвижван сеещ 
апарат

Категория: Енергетични машини
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 
JCB541-70 T4F AGRI PRO

 Предназначение – за средни  
и големи стопанства

 Двигател – 4,8 л JCB EcoMAX  
с трансмисия Dual Tech VT

 Товароподемност – 4100 кг  
7 м височина

	 	 	 										ДО:	ИЗДАТЕЛСКИЯ	КОЛЕКТИВ	НА	
	 	 	 	 			В.	„ЗЕМЕДЕЛСКА	ТЕХНИКА“

УВАЖАЕМИ	ЧЛЕНОВЕ	НА	ЕКИПА	НА	В.	„ЗЕМЕДЕЛСКА	ТЕХНИКА“,

За мен е удоволствие и чест от името на ректорското ръковод-
ство и  академичната общност на Русенския университет да Ви поз-
дравя с

ПРАЗНИКА	НА	ЗЕМЕДЕЛСКАТА	НАУКА	В	БЪЛГАРИЯ!
 
Съвременното земеделие е немислимо без съвременната зе-

меделска наука. В България тя има повече от вековна традиция и не 
е престанала да се развива и обогатява, защото хората, които я съз-
дават винаги са съзнавали нейната огромна значимост за страната. 

Днес най-сърдечно искам да приветствам всички учени, рабо-
тещи в областта на аграрните науки и да им пожелая да продъл-
жават да генерират креативни идеи, да обменят знания и да си съ-
трудничат, обединявайки се за постигането на нови високи върхове 
в творческите си дирения и бързото внедряване на тези достижения 
в практиката!

Пожелавам на в. „Земеделска техника“ и занапред успешно да 
изпълнява своята цел да бъде популяризатор на тези достижения и 
иновационен посредник между учените и изследователите от една 
страна и селското стопанство от друга! 

ЧЕСТИТ	ПРАЗНИК!
25 октомври 2016 г.,
Русе

Проф.	д.-р	Велизара	ПЕНЧЕВА,
Ректор	на	Русенския	университет
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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

DeutzFahr L720 220 2008 4600

DeutzFahr  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: 0899771315.

• 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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Механизация

- Проф. Дав-
чев, добре дошли 
в България. Рад-
ваме се, че сте 
в редакцията на 
вестник „Земе-
делска техника”.

 Основният 
мотив, който ме накара да Ви посетя, е, 
че редовно получавам Вашия вестник, 
допадна ми и исках да се запозная с 
неговия екип. 

Надслова на вестника „рекламноин-
формационен вестник” за земеделска 
техника напълно отговаря на неговата 
насоченост, дори рекламите дават ин-
формация. По начина на списване, съ-
държание, тематична насоченост малко 
са вестниците на Балканския полуос-
тров, които дават такава информация. 
В Македония такъв вестник нямаме и 
затова за нас е много интересен. Той 
е полезен за всички земеделци, маши-
ностроители и търговци на земеделска 
техника, чрез него те се информират за 
определени събития, машини, техноло-
гии в земеделската механизация. 

За „Земеделска техника” разбрах 
от проф. др Михо Михов и др Райко 
Георгиев и сега в Македония го прие-
маме като експертно издание в нашата 
област.

- Вие имате участия в различни 
конгреси и симпозиуми по механиза-
ция в България.

 Вземал съм участие на повечето 
конгреси за земеделска техника, орга-
низирани от Научнотехническия съюз 
по машиностроене, България. Там имах 
възможност да се запозная с част от 
колегите, които се занимават с науч-
ноизследователска работа от областта 
на земеделската механизация, което за 
мен беше голяма чест и удоволствие. С 
някои от повъзрастните колеги се по-
знавам поотдавна, а с помладите от 
скоро и се надявам да засилим сътруд-
ничеството си, тъй като в сферата на зе-
меделието и земеделската механизация 
имаме много сходни проблеми в двете 
страни. Посещенията на различни кон-
греси и симпозиуми ми дадоха възмож-
ност да се запозная подобре със струк-
турата на земеделското производство, 
с всички актуални проблеми и предим-
ства, каквито има във всяка аграрна по-
литика, както и структурата и начина на 
функциониране на настъпилите преходни 
промени и проблеми през последните 2 
десетилетия.

- Как оценявате състоянието на ме-
ханизацията и оборудването на наши-
те земеделци?

 Забелязах, че степента на меха-
низация в българското земеделие е 
голяма. Внесена е и се използва нова 

съвременна земеделска техника, коя-
то дава възможност да се прилага съ-
временна производствена технология, 
което е показател за адаптиране към 
днешната европейска аграрна полити-
ка. Прилагането на модерна механи-
зация дава възможност на България 
за качествено земеделие, съответно 
за навременно извършване на произ-
водствените процеси и получаване на 
повисоки с помалко разходи добиви 
от единица площ.

- Какво е състоянието на този отра-
съл в Македония?

 Доволни сме от състоянието на зе-
меделието в нашата страна, защото са 
формирани държавни фондове, които го 
финансират по програма 5050%, по про-
грама ИПАРД или за селските райони с 
до 70% възвращаемост на средствата 
за доставка на нови навесни и прикач-
ни машини. Преходните периоди вече 
нямат отражение, те приключиха преди 
15 години. Оправи се кадастърът за дър-
жавната земеделска земя и се появиха 
нови юридически лица в земеделското 
производство, които усвоиха съвре-
менни производствени технологии на 
отделните култури. Сега в земеделието 
всичко е частно, държавни предприятия 
не съществуват и важат принципите на 
пазарната икономика. Доволни сме, че 
се внесоха нови модели трактори, както 
от познатите световни марки, така и от 
помалко известни фирми, които за на-
шите земеделци са еднакво интересни, 
въпреки че имат различна цена и са с 
различно качество. Като значим напре-
дък можем да изтъкнем снабдяването 
с машини за прибиране на реколтата, 
например на пипер, на гроздокомбайни, 
полумеханизирано бране на ябълки или 
пък на комбайн за бране на арония. За 
този сезон внедрихме и комбайн, спе-
циализиран за прибиране на ориз.

- Дали това е достатъчно и какво ще 
следва по-нататък?

 Земеделската механизация е го-
ляма наука, преплетена е с много дис-
циплини и непрекъснато се развива. 
Производителите постоянно правят 
нови конструкции, модерни и съвремен-
ни машини, които улесняват работните 
процеси, а на изложенията се предлага 
все нещо ново и ново в бранша. Това 
е новата тенденция в земеделската ме-
ханизация  непрекъснато се предлагат 
новости за земеделското производство. 
Този, който следи тези новости, ще ус-
пее да се ориентира в пазара на земе-
делската техника. Така е у нас в Маке-
дония, така е и в другите страни, които 
искат да имат съвременно земеделие.

- Основният проблем е как точно 
да се набави съвременна земеделска 
техника?

 Някои страни от ЕС си набавят 
полесно нови машини, други потруд-
но. Това ние, като учени, го знаем, а 
в основата всичко зависи от прилага-
ната аграрна политика. В различните 
страни законите и аграрните политики 
са различни  в някои те са поясно де-
финирани, полиберални и позволяват 
побързо обновяване на машиннотрак-
торния парк. Винаги, когато добре е 
дефинирана аграрната политика, ясно 
е поставена целта, посочена е общата 
обработваема площ, кои са приоритет-
ните култури, характерът на производ-
ството  за вътрешните потребности или 
за износ, резултатите са подобри. Това 
лежи в основата на аграрната политика. 
В този случай обаче, като допълнител-
но условие е сигурността, това е частта 
с договорните отношения (кооператив-
ните), където е предвидено получената 
продукция навреме да се изкупи, да се 
заплати, защото винаги, когато завърш-
ва една стопанска година, започва дру-
га, а за това трябва време, пари и др.

- С какви актуални проблеми се 
среща земеделската механизация?

 Основата на проблемите е в де-
финирането и ясната концепция на аг-
рарната политика. Голям проблем е да 
се произведе техника, но не помалък 
проблем е да се продаде и изплати. 
Това представлява цикъл от сложни 
звена. Ако в едно звено една програма 
се забави, не ще може да се поддър-
жа земеделската механизация и да се 
набави нова техника. Както вече спо-
менах, необходимо е дългосрочно де-
финиране на аграрната политика, за да 
се постигне дългосрочна ориентация на 
земеделците, които се занимават с оп-
ределена култура и да получат директна 
ориентация за набавяне със съвремен-
на техника. Фондовете са от голямо 
значение, както и цялостната банкова 
система, които в държавите от ЕС функ-
ционират безупречно. Забелязвам, че 
при нас има проблеми особено в частта 
на краткосрочните заеми или оборотни-
те средства, тъй като капиталът на зе-
меделските стопанства не е много ин-
тересен за банките за ипотекиране. В 
земеделието не всичко се случва както 
трябва, има рискове от различен харак-
тер и с различен интензитет, важно е те 
да се предвидят и бързо да се решат. 
Тъкмо в това е голямото умение, за да 
просперираш.

- Какво трябва да се направи, за да 
се подобрят условията за работа и да 
се приложи съвременна земеделска 
механизация?

 В основата си това произтича от 
структурата на земеделското произ-
водство. Поголемите фирми в Македо-
ния и в България имат голям капитал 

БЕЗ МЕХАНИЗАЦИЯ НЯМА СЪВРЕМЕННО ЗЕМЕДЕЛИЕ
В редакцията ни посети проф. д-р Живко Давчев от факултета по „Земеделска наука  

и храна“, ръководител на катедрата по „Земеделска техника“ към университет „Св. Ки-
рил и Методий” в Скопие, Македония. Публикуваме интервюто, което направихме с него.
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и за тях не е проблем да си набавят 
съвременни машини. В този случай 
обаче, помалките стопанства и малки-
те земеделски производители е необ-
ходимо да се сдружават в селскосто-
пански кооперативи. Те са един много 
добър вариант за обща доставка на зе-
меделски машини. Тяхното използване 
и поддръжка биха били навременни и 
биха гарантирали качествено извърш-
ване на работните процеси, с помалки 
средства за доставка, а производство-
то би имало пониска себестойност. 
Този модел е необходим. В Македония 
такива земеделски производители има 
много, но да се сформират кооперати-
ви е тежко. Законовата система не е 
пречка, колкото манталитетът и схва-
щането, че такъв проблем съществува 
за обединяването.

- С какви други проблеми се среща 
земеделската механизация в Македо-
ния?

 Както споменах, в страната посто-
янно се внася съвременна техника, коя-
то изисква ерудирани кадри за работа 
и поддръжка. В този случай се изискват 
и модерни сервизноремонтни центро-
ве. Това е въпрос, който се усеща през 
последното десетилетие и се дължи на 
миграцията от селото в града и недос-
тига на млади хора в селата, които все 
помалко учат в средни земеделски 
училища, каквито в Македония са 11. 
Броят на учениците от година на година 
става все помалък, а с това намаля-
ва и основният кадър, който трябва да 
се обучи, за да е способен да работи 
и да поддържа земеделските машини. 
Проблемът настъпва и в модерните сер-
визноремонтни центрове на фирмите 
вносители. Обръща се внимание повече 

БЕЗ МЕХАНИЗАЦИЯ НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

ясно доказателство за доброто взаимо-
действие с министерството, тъй като не 
е тайна, че работните заплати „замръз-
наха” в далечната 2008 г. 

През годината научноизследовател-
ските институти и опитните станции към 
ССА разработват общо 328 броя проек-
ти по важни приоритетни направления 
и с различно възлагане. Едно от важни-
те направления, по които се работи в 
системата на ССА, е професионалното 
обучение. Нашите специалисти са ан-
гажирани активно с провеждането на 
краткосрочни курсове за повишаване 
квалификацията на земеделските про-
изводители, а консултациите са еже-
дневни. През 2015 г. са проведени 8 
курса, с продължителност на обучение-
то 150 часа, а общият брой на обучените 
курсисти е 266. Съществена помощ на 
земеделските стопани и специалисти 
продължават да оказват лабораториите 
от системата на ССА. 

Научните продукти, получили правна 
закрила съгласно нормативната база, 
през 2015 г. са 21 на брой с готовност 
за активно сътрудничество и сключване 
на лицензионни договори. За послед-
ните 5 години са създадени и патентно 
защитени повече от 170 бр. нови сор-
тове полски култури  не можем да ги 
изброим, но нека земеделските произ-
водители знаят, че българските сортове 
притежаават много ценни качества и 
признаци, добре са адаптирани към поч-
веноклиматичните условия на страната. 
Добрата тенденция продължава и през 
тази година  радваме се на нови научни 
продукти, готови за внедряване в прак-
тиката, голям брой сортове и хибриди са 
включени в сортовата листа на Европей-
ския съюз. Новите сортове разширяват 
своя пазарен дял в страни от региона. В 
институтите и опитните станции на ССА 
не само се създават нови сортове и хи-
бриди селскостопански растения, но се 
извършва и тяхното сортоподдържане 

и семепроизводство. По този начин се 
затваря целият иновационен цикъл  от 
идеята до завършен и внедрен инова-
тивен продукт. На земеделските про-
изводители се предлагат качествени, 
сертифицирани семена и автентичен по-
садъчен материал, подходящи за клима-
тичните условия на страната. ССА прите-
жава найголям брой от всички издадени 
и поддържани сертификати за сортове 
растения и породи животни в Патентно-
то ведомство. Да не забравяме, че зве-
ната на ССА са отговорни за развитието 
и съхраняването на автентичните породи 
от групите животни, придружени с техно-
логии за отглеждане и хранене. 

Нека всички да се поздравим за 
празника и си пожелаем здраве и ус-
пех за много години творческо съзи-
дание в полза на земеделската наука и 
практика. 

С поздрав,
Проф. Трифонова 

Председател на ССА

Продължава от стр. 3

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ПОСРЕЩА ПРАЗНИКА  
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА С ПО-ГОЛЯМА НАДЕЖДА И ОПТИМИЗЪМ

Работен орган за инерционно откъсване 
на семена и плодове

В катедра Механизация на земеде-
лието при Аграрния университет - Пло-
вдив е разработен нов работен орган 
за откъсване на семената и плодовете 
от стъблата на растенията на инерцио-
нен принцип. Работният орган намира 
приложение за откъсване на плодове, 

Продължава на стр. 8

на вноса и продажбата на машините, 
а малко на обезпечаването с резервни 
части и модерна диагностика, сервиз и 
ремонт. Има и много други проблеми, 
които трябва да се решават, както в ин-
терес на механизацията, така и в инте-
рес на земеделието.

- Как да започне решаването на ос-
новните проблеми? 

 Срочните работи, проблемите от 
краткосрочните програмни задачи тряб-
ва да се решават бързо, да се изведат 
до ниво концепция и до ниво реализа-
ция. По примера на развитите земе-
делски страни в нашето Министерство 
на земеделието, горското стопанство и 
водното стопанство е формиран научен 
съвет, който е с наймалко 40 и наймно-
го 70 члена от различни области. Те не 
работят в министерството, но решават 
и водят аграрната политика с изработ-
ването на краткосрочни и дългосрочни 
програми. Лично аз смятам, че това е 
много добре, ние на балканите няма-
ме този навик да планираме напред, 
но би трябвало да го изградим. Често 
се сменят управляващите, министрите 
на земеделието често са на политиче-
ски договор и не приемат предходните 
решения, затова този научен съвет де-
финира и води аграрната политика, без 
разлика на изборните резултати, без 
разлика кой е министър и дали иска 
нови промени в дефинираната аграрна 
политика. По този начин се създава си-
гурност, дългосрочна ориентация в про-
изводството на дадена култура, а земе-
делските производители могат полесно 
да се ориентират за поголямо произ-
водство и за неговата модернизация за 
в подълъг период. 

доц. д-р инж. Милка Бобева

ИНЕРЦИОНЕН  
СЕМЕОТДЕЛИТЕЛ

Oбща снимка на клиенти на Оптиком  
пред завода на Agro Tractors  

във Фабрико, Италия

В ИТАЛИЯ С MCCORMICK 
И ОПТИКОМ



8
бр. 21-2016

Земеделие

АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
В климатично отношение 

България е много различна 
въпреки неголямата си те-
ритория. Зачестилите резки 
колебания на основните ме-
теорологични фактори поста-
вят на изпитание зърнените 
посеви във всеки един пери-
од. Изминалата реколтна го-
дина даде възможност да си 
направим много поуки. През 
зимните месеци нямаше екс-
тремно ниски температури и 
условия, които да компроме-
тират успешното презимува-
не. При възстановяване на 
вегетацията посевите бяха в 
много добро състояние, ин-
тензивно братили, което е 
предпоставка за формиране 
на добър добив. На следващ 
етап бе отчетен голям натиск 
от икономически важните бо-
лести – брашнеста мана, ка-
фява ръжда и септория. По-
ради честите превалявания 
по време на изкласяване и 
цъфтеж възникнаха опасе-
ния от разпространение на 
фузариум. Станахме свиде-
тели на бързо намножаване 
и развитие на жълта ръжда. 
Интензивните валежи, често 
придружени със силни вет-
рове, доведоха до масово 
полягане на посевите. Там 
където културите бяха в кри-
тична по отношение на поля-
гането фаза, млечновосъчна 
зрелост, процентът бе значи-
телен. Определящи за форми-
ране на крайния добив бяха 
адекватните мерки, свързани 
с извеждане на растител-
но  защитните мероприятия, 
успешният избор на торове 
и точният момент на тяхното 
внасяне. 

Каква е печелившата фор-
мула в тази динамична сре-
да? На пръв поглед отговорът 
е лесен  правилен избор 
на сортов състав, познава-
не на специфичните изиск-
вания на сорта и прилагане 

на конкретни агро-
технически мерки 
в съответствие с 
обстоятелствата. 
Всъщност решение-
то е отговорно и се 
определя от много 
критерии, от които 
почвеноклиматич-
ните особености 
на района са само 
част. От изключи-
телна важност е използване-
то на сертифициран посевен 
материал, гарантиращ липса-
та на генетично израждане, 
видово замърсяване и влоше-
но фитосанитарно състояние. 

Основна насока на се-
лекционните програми през 
последните години е уве-
личаване адаптивния по-
тенциал на новите сортове. 
Найобщо той се изразява 
във възможност на растени-
ята полесно да преживеят 
и преодолеят неблагоприят-
ните условия на средата и в 
крайна сметка да реализират 
продуктивния си потенциал. 
Добруджанският земеделски 
институт, Г. Тошево разпо-
лага с разнообразен и ка-
чествен изходен материал, 
предпоставка за повишаване 
ефективността на селекцион-
ния процес. Благодарение на 
удачни хибридни комбина-
ции и многократния индиви-
дуален отбор в процеса на 
селекция се постига комби-
ниране на устойчивост към 
различни стресови фактори. 
Прилагат се полски и лабо-
раторни техники за оценка 
на създадените селекционни 
и перспективни линии. Про-
учват се измененията в ра-
совия състав на основните 
патогени при зърненожит-
ните култури. Извършват се 
генетични изследвания с цел 
изясняване на създадената 
устойчивост, нейната стабил-
ност и дълготрайност. В ла-

бораторията по технологични 
качества се прави оценка по 
физични свойства на зърното 
и хлебопекарни качества. Ла-
бораторията по физиология 
оценява устойчивостта на се-
лекционните материали към 
различни видове стрес, ос-
новните от които са студо и 
сухоустойчивост. Дейността 
е съпроводена с генетикосе-
лекционни проучвания, като 
основна цел е създаване на 
нови сортове зърненожитни 
култури, подходящи за раз-
лични почвеноклиматични 
условия.

За поредна година Добру-
джанският земеделски инсти-
тут предлага разнообразно 
портфолио от сортове зърне-
ножитни култури. В схема на 
начално семепроизводство 
са включени 34 сорта обик-
новена и 5 твърда пшеница, 
8 сорта тритикале и 4 зимен 
ечемик. През настоящата ре-
колтна година на зърнопроиз-
водителите се предлагат: 14 
сорта обикновена пшеница: 
Аглика, Божана, Драгана, Ено-
ла, Калина, Карат, Карина, Ки-
ара, Косара, Кристал, Кристи, 
Лазарка, Милена и Рада; 5 
сорта тритикале: Акорд, Атила, 
Бумеранг, Колорит и Респект; 
2 сорта зимен ечемик: Каска-
дьор 3 и Ахат.

Предоставени са права за 
възпроизводство и разпрос-
транение от фирми и частни 
семепрозводители на сорто-
вете Антоновка, Болярка, Де-

които са силно податливи на механично 
повреждане, а също за овършаване на 
зърно с висока влажност, което също е 
податливо на травмиране.

Разработеният работен орган може 
да се използва като плодоотделител и 
като вършачен апарат. През есента на 
2015 година той бе изпитан за овършава-
не на сусам от неразпиляващите сорто-
ве. Работният орган отделя над 95 % от 
семената на сортовете Аида и Невена, 
без да понижава тяхната кълняемост. 
Делът на примесите в овършаната смес 
е от 20,99 до 38,41 %, които се отделят 

лесно с конвенционална зърночистачна 
машина. Той има 225 пъти поголяма про-
изводителност на овършаване от колко-
то на един човек и консумира 4,8 пъти 
помалко енергия от шинен вършачен 
апарат със същата номинална пропуска-
телна способност.

Приведената производителност на 
шинен вършачен барабан е 1,4 пъти 
повисока от тази на новия работен ор-
ган, но понижава с 27 % кълняемостта 
на семената на сусам с влажност 13 %. 
Примесите в овършаната смес са 56,5 %,  
половината, от които не позволяват се-
париране със зърночистачна машина.

Работата на работния орган зависи 
от много параметри. За тяхното улесне-
но и прецизно определяне, както и за 
изследване на показателите на работния 
орган в етапа на проектиране е разра-
ботен симулатор в среда на софтуера 
LabView.

Разработеният работен орган е по-
даден за патентоване в Българското 
патентно ведомство. През настоящата 
есен предстои изпитание на новия ра-
ботен орган при откъсване на плодовете 
на домати.

доц. инж. Стоян Ишпеков,  
Аграрен университет - Пловдив.

ИНЕРЦИОНЕН СЕМЕОТДЕЛИТЕЛ
Продължава от стр. 7

метра, Ивета, Корона, Ласка, 
Неда и Тодора. 

На дневен ред е въпро-
сът, свързан с осигуряване за 
есенната кампания на серти-
фициран посевен материал 
от зърненожитни култури. 
Използването на такъв не 
е обект на дискусия като се 
има предвид, че направеният 
компромис не може да бъде 
компенсиран с други мерки. 
От сортовете зърненожитни 
култури, Добруджанският зе-
меделски институт предлага 
базови семена. Схемата на 
сортоподдържане и семепро-
изводство е научнообоснова-
на и преминава през няколко 
основни етапа: 1) отбор на ав-
тентични за сорта класове; 2) 
двугодишно изпитване на по-
томствата; 3) предварително 
размножение; 4) предбазови 
семена и 5) базови семена. 
Понататък на ход са семе-
производителите, които про-
извеждат съответно С1 и С2.

Няколко са важните пера, 
определящи цената на семе-
ната от подобна висока кате-
гория – повисока себестой-
ност, свързана със специални 
наблюдения през вегетацията; 
сериозен фитосанитарен кон-
трол; отпадане на част от се-
мената при заготовка; такси 
за апробация и издаване на 
документи; авторско право.

Препоръката на екипът на 
Добруджанския земеделски 
институт е изборът на сорт 
и изграждането на сортова 
структура да става аргумен-
тирано. Освен специфичните 
условия на района да се отчи-
тат биологичните особености 
на най-добре адаптираните 
към тях сортове. Погрешно е 
да се стъпва на резултати от 
една реколтна година, особе-
но, ако тя е твърде нетипична 
за района.

доц. д-р Галина Михова – 
ДЗИ, Г. Тошево
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ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ  
КУЛТУРИ “МАРИЦА” - ПЛОВДИВ
Пловдив, ул. “Брезовско шосе” 32, тел: 032/952296 

факс: 032/650 177, www.izk-maritsa.org, е-mail: izk_maritsa@abv.bg

ПРЕДЛАГА:
E Съвременни технологични решения в об-
ластите: сортов състав, начини и срокове 
на отглеждане, анализ  на почва и води и 
препоръки за торене, диагностика и сред-
ства за защита на растенията и др.
E Автентични зеленчукови семена; лицензи 
за семепроизводство

Хибриди от всички групи на зрялост и направление на 
използване -  за зърно, силаж, специални, захарни, 
пукливи и др.
Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и 
посевен материал при поливни и неполивни условия
Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени 
линии за производство на родителски компоненти и 
хибридни семена
Научно-методично обслужване, авторски контрол, 
обучение на кадри и лабораторни анализи

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

Кнежа, 5835, тел. 09132 7163,  7507, факс: 09132/7711; 
e-mail: mri_kneja@abv.bg









ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТ. ЗАГОРА

Разработва селекционни програми за повишаване на ге-
нетичния потенциал при говеда, овце, зайци и птици; тех-
нологии за отглеждане, инвестиционни и бизнес проекти за 
животновъдни ферми; технологии за отглеждане на полски 
култури при поливни условия.

 Лабораторният комплекс към Земеделски институт – 
Стара Загора разполага с научно-експериментална и на-
учно-приложна лаборатория за изследване на качествения 
състав на млякото, анализ на фуражи и компоненти, както 
и популационно-генетична лаборатория.
Предлага елитни породи говеда, овце, зайци и птици.

тел.: 042/ 606 991, тел./факс: 042/ 607 048
e-mail: mar_k@abv.bg  www.zem-ins-stz.hit.bg

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
СОФИЯ

l семена, разсад и луковици от
различни сортове декоративни 
растения
l автентичен ин витро посадъчен 
материал
l селекционни програми и тех-
нологии
l консултации
1222 София, Негован;  тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44

email: iop_sofia@abv.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Животновъдният сектор е отговорен за около 15 % от 

парниковите газове в глобален мащаб. Очаква се глобалната 
консумация на месо да се покачи с над 75 % до 2050 година.

 Всеки човек има около 2 милиона потни жлези. Човек на 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Разработва нови  

сортове памук, твърда 
пшеница и технологии за 
отглеждане

Предлага семена от 
твърда пшеница, памук, 
тритикале, фуражен грах и 
други земеделски култури

Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440, 
e-mail: iptp@abv.bg

средна възраст губи 540 калории на всеки един литър пот. При 
мъжете потта е 40% повече, отколкото при жените.

 Възрастен човек вдишва по около 23 000 пъти на ден. 
Издишва също толкова.

По материали на ЗТ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ

Разработва технологии и технически решения за внедря-
ване на енерго- и водоспестяващи технологии в ХВП, не-
деструктивни методи за определяне качеството на рас-
тителните суровини за прясна консумация и съхранение, 
както и производство на нови функционални храни.

В Института има национално акредитирана лаборатория 
за изпитване на храни, напитки и води, съгласно действа-
щи международни стандарти, в т.ч. и определяне срок на 
годност за употребата им.

4000 Пловдив, бул."Васил Априлов"№ 154, 
Тел.: +359 32952 109; Факс: +359 32 952 286

Е-mail: office@canri.org
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С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/8681363, 02/8682456,

02/8685095,  02/9556471,  факс:  02/8683373,  e-mail: director@ikht.bg
ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спо-

магателна дейност в областта на криобиологията и лиофилиза-
цията, хранителните технологии, биологично активните веще-
ства за растениевъдството, качеството и безопасността на 
храните и напитките.

РАЗРАБОТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ВНЕДРЯВА нови продукти, 
технологии и методи за анализ и оценка за производство и пре-
работка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, 
растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко 
и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И  
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

í Мониторинг на Черноморската  
екосистема

í Генетични изследвания  
на морските ресурси

í Експертни оценки
í Аквариумна експозиция
í Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

114 години традиции и опит

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

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.

Изработва проекти; Предлага лозов по-
садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО  
И ВИНАРСТВО - Плевен

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

l Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

l Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
l Анализ на почвени и листни проби 
l Обучение чрез открити дни, семинари и из-

ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

l Консултации по овощарство

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА  
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 

Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-
ви, бизнес и инвестиционни проекти.  

Провежда курсове за обучение, извършва консул-
тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/971 00 14, факс: 02/971 39 13

 е-mail: office@iae-bg.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ 
ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ

Извършва и предлага:
l Селекция и семепроизводство на фуражни култури.
l Технология и екология на фуражните култури.
l Консервиране, окачестяване и използване на фуражите.
l Високи категории семена от фуражни култури и елитни 

разплодни мъжки и женски животни от породата Пле-
венска черноглава овца.

5800 Плевен, ул. "ген. Владимир Вазов" 89, тел.: 064/805 882; 
факс: 064/805 881, e-mail: ifc@el-soft.com, www.ifc-pleven.org

Основните приоритети на АгроБиоИнститут - 
София са свързани с развитие и приложение на 
новите биотехнологични методи за подобряване 
на качеството на селскостопанската продукция 
и опазване на околната среда.

АгроБиоИнститут
Център по компетентност в растителните биотехнологии

АгроБиоИнститут, бул. Драган Цанков 8, 1164 София
Тел. +359 2 963 54 07; Факс. +359 2 963 54 08;

E-mail: abi@abi.bg

АБИ

ИНСТИТУТ ПО  
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ   

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантсковнедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодоволекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил2500, ул. „Софийско шосе”;тел. 078  52 2612;  
факс: 078 52 4036; e-mail: iz_kn@abv.bg

Специализирано научноизследователско учреждение за реша-
ване на научни и научно-приложни проблеми на овощарството, ло-
зарството и зеленчукопроизводството. Интродукция, селекция и 
семепроизводство на овощните видове ябълка, череша, слива, виш-
на, круша, грозде, ягода, малина, капина, касис, арония и френски 
грозда. Съхранение, опазване и използване на богат генофонд от 
овощните видове. Разработва цялостни технологии за създаване 
и отглеждане на овощни насаждения и технологични елементи 
при лоза и зеленчукови култури. Провежда проучвания върху био-
екологията на икономически важните болести и неприятели по 
овощните култури. Производство на овощен посадъчен материал. 
Внедряване на български и чужди постижения, оказване на помощ 
на земеделските производители.
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ИЖН – Костинброд е 
найголемият и комплексен 
научноизследователски ин-
ститут в България в облас-
тта на животновъдната на-
ука и практика. Институтът 
се занимава със селекция 
и развъждане в  областта 

на овцевъдството, говедо-
въдството, зайцевъдството, 
птицевъдството, пчеларство-
то и коневъдството, както и 
с проучвания в областите на 
хранене и технология на фу-
ражите, екология и качество 
на животинската продукция, 
физиология и биохимия на животните, генетика и репро-
дукция. Експерименталната база произвежда и предлага 
елитни разплодни животни.

ИНСТИТУТ  
ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Костинброд, 2232, тел. 0721 68940, факс 0721 66029; 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg

Реклама
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