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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

ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА ЗА  
ЛОЗАРСТВО AGROJET DRIFT STOPPER

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМА  

ЛЕНТА С ВГРАДЕНИ СЕМЕНА В ПОЧВАТА

Направление 2 – „Иновации”

 Предназначение – пръскане в ло-
зови масиви

 Брой редове – 2
 Специална система за обдухване в 

комбинация с панели за събиране 
на остатъчния препарат

 Ефективност – висока, пълно  
изпръскване на масата

 Предназначение – за малки, сред-
ни стопанства

 Брой работни органи – 4 - 6
 Работна ширина – от 2.80 – 4.20 м
 Агрегатиране към трактор с мощ-

ност от 27 к. с.
 Максимална дълбочина на работа 

– по зададена дълбочина

Категория: Работни машини
АДАПТЕР ЗА ЦАРЕВИЦА АЦ

Категория: Работни машини
ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ХСМ – 6

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР  

NEW HOLLAND T5 TIER 4B

 Предназначение – откъсва и подава 
царевичните кочани към комбайна

 Брой редове – 6
 Работна ширина – 4,2  м
 Широчина – 4400 мм
 Дължина – 2900 мм
 Височина – 1370 мм
 Маса – 2400 мм

 Предназначение – отрязва слънчо-
гледа и го подава към комбайна

 Брой  редове – 6
 Работна ширина – 4,2  м
 Широчина – 4420 мм
 Дължина – 3000 мм
 Височина – 1500 мм
 Маса – 1650 мм

 Предназначение –  
за животновъдни ферми  
и смесени стопанства

 Мощност – 99 - 117 к. с.
 Двигател – Tier 4B, 3400 см3 
 Товарен заден навес – 5420 кг
 Интегриран реден навес, съвмес-

тим с челен товарач

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА СЕМЕНА В  

БИОРАЗГРАДИМА ЛЕНТА НА ЗАДАДЕНО РАЗСТОЯНИЕ

 Предназначение – за малки, сред-
ни стопанства

 Производителност – 10000 m/h
 Ширина на лентата – от 0.05-0.15 m
 Начин на пакетиране – на рула или 

в кутии
 Дължина на лентата в една кутия – 

400 m
 Точност на полагане – 100%

доц. Ангел Трифонов

Микроклимат – 
климатът в затво-
рени помещения. 
Той се изразява 
чрез комплекс-
ното действие на 
физични, химични 
и биологични фак-
тори: температура 
и влажност на въз-
духа, движение на 
въздуха, светлинни 

лъчи, радиация, газов състав на възду-

ха – главно наличие на вредни газове 
(въглероден окис, амоняк, сероводород), 
йонизация на въздуха, ниво на шума, на-
личност на прах, микроорганизми и др. 

При неспазване на изискванията 
относно микроклиматичните фактори 
настъпват: намаляване на млечната про-
дуктивност на животните с около 10–15%; 
понижаване на прираста на прасетата с 
20–30%; спад в яйцеснасянето при кокош-
ките с 30–35%; увеличаване на яловостта 
при кравите; нарастване на разхода на 
фураж; развитие на болестотворни ми-

кроби и разпространение на инфекции.
Температура на въздуха. Най-важни-

ят елемент на микроклимата. Тя е от съ-
ществено значение за редица функции в 
животинския организъм, от които на пър-
во място е топлообменът. При селскосто-
панските животни температурата на тя-
лото се колебае в незначителни граници, 
независимо от температурата на окол-
ната среда. Запазването на топлинното 
равновесие се обуславя от химичната и 
физичната терморегулация. 

ВЛИЯНИЕ НА МИКРОКЛИМАТА ВЪРХУ ФИЗИОЛОГИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ

Продължава на стр. 6
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Преработка

ДО	 ИНЖ.	ДИМИТЪР	ЗОРОВ,
	 ПРЕДСЕДАТЕЛ	НА	УС	
	 И	ЧЛЕНОВЕТЕ	НА	АМБ

Уважаеми	г-н	Зоров,
За редакционния екип на в. „Земеделска техника” е особено удоволствие да поздрави Вас и членовете на Вашата асоциация 

по повод 25-годишния юбилей на Асоциацията на млекопреработвателите в България. 
Изминалите, от началото на 1991, години от създаването на АМБ потвърждават важната роля на организацията за млечния 

сектор в страната. Учреденият на 12 март 1991 година в Хасково Съюз на млекарите, обединяващ тогавашните 59 държавни 
млекопреработвателни предприятия и млекопреработватели, по-късно се слива и прераства в Асоциация на млекопреработва-
телите в България, която вече има над 150 члена. Днес млекопреработвателните предприятия, членове на АМБ, преработват 
около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти в България. 

Органът на АМБ вестник „Мляко +”, продължител на „Млекопреработвател”, се е превърнал в трибуна и институция на 
Асоциацията на млекопреработвателите в България. Благодарение на множеството статии, научни разработки, съвети и по-
лезна информация за бранша и млечния сектор, изданието е желано четиво за научните работници, технолозите, млекарите и 
всички заинтересовани от развитието на млечния сектор в страната.

Пожелаваме на членовете на Асоциацията на млекопреботвателите в България и на екипа на вестник „Мляко +” здраве, 
увереност в бъдещето и сили, за да се борят с предизвикателствата, които стоят пред тях.

Честит	25-годишен	юбилей!
Доц.	д-р	инж.	Милка	Бобева,	главен	редактор

Редакционен	екип	на	вестник	„Земеделска	техника”	

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

МЕСОМАНИЯ е най-авто-
ритетната изложба в облас-
тта на месопреработвателна-
та промишленост в България 
и традиционно привлича за 
участие както български, така 
и чуждестранни производите-
ли, дистрибутори и търговци. 
Като специализиран бизнес 
форум,  предлага отлични ус-
ловия за демонстриране на 
нови технологии, продукти и 
марки, както и за обмяна на 
опит, за анализиране на тен-
денциите в бранша и сред 
конкуренцията. Oрганизира се 
по традиция от Асоциацията 
на месопреработвателите в 
България с подкрепата на Ин-
тер Експо Център.

СВЕТЪТ НА МЛЯКО-
ТО е водещото изложение 
за млекопреработвателната 
промишленост в България. 
Събитието се утвърди като 
предпочитано място за пол-
зотворни бизнес контакти и 
възможност за делова перс-
пектива за българските мле-
копреработватели, търговци и 
вносители на мляко и млеч-
ни продукти, специализирано 
оборудване и техника. Из-
ложението се радва на на-
растващ интерес от страна на 
нови изложители и предоста-
вя възможност на български 
и чуждестранни професиона-

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА  
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

 В Интер Експо Център, от 9 до 12 ноември 2016 г. ще се проведат международните изложения  
МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ 

листи от бранша да се запоз-
наят с нови продукти, машини 
и технологии, да осъществят 
ползотворни делови контакти.

БУЛПЕК е дългогодишна 
провеждана изложба,  дока-
зателство за нейния авторитет 
и значимост за специалистите 
и производителите  от облас-
тта на хлебопроизводството 
и сладкарството. В дните на 
БУЛПЕК професионалистите 
от бранша ще имат възмож-
ност да намерят решения за 
цялостния цикъл на производ-
ство на хляб, хлебни и слад-
карски изделия, да обменят 
опит със свои колеги както от 
България, така и от чужбина, 
да намерят нови партньори, 
да участват в деловата про-
грама.

 САЛОН НА ВИНОТО  до-
принася за разширяване на 
пазара на българско вино в 
страната и чужбина, за пови-
шаване на винената култура 
на потребителите и популя-
ризиране на виното сред 
неговите ценители. Изложе-
нието ежегодно събира на 
едно място български и чуж-
дестранни винопроизводите-
ли, енолози, сомелиери, тър-
говци и други специалисти, 
които имат възможността да 
дегустират елитни и качестве-
ни вина и спиртни напитки от 

най-висок клас, да присъст-
ват на презентации на нови 
партиди и търговски марки 
с уникален вкус и аромат и 
да създадат полезни делови 
контакти.

ИНТЕРФУД & ДРИНК е во-
дещия професионален форум 
на хранителната индустрия в 
България и едно от автори-
тетните събития за бранша в 
Югоизточна Европа.  

В дните на изложбата бъл-
гарски и чуждестранни про-
изводители, представители, 
дистрибутори и търговци пред-
ставят разнообразие от храни, 
напитки, суровини, хранителни 
добавки, опаковки и други. 

Освен богатата гама съвре-
менни машини и технологии, 
адитиви, суровини и матери-
али, в дните на изложението 
се провежда полезна делова 
програма от конференции, 
конкурси, презентации, семи-
нари, делови срещи и др.

За седма поредна година 
ще се провежда БИО ЗОНА, 
която има за цел да събере 
заедно експерти, производи-
тели и търговци на сертифици-
рани био продукти, да предос-
тави оптимални възможности 
за представянето на актуални 
новости и водещи тенденции в 
био индустрията.

/ЗТ/
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Категория: Работни машини
АЕРАТОР JOSKIN

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 - „Иновации”

 Предназначение – Правилно аери-
ране на земята

 Премахва плевелите
 Позволява лесно проникване на 

оборския тор

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND  

T7 315 HEAVY DUTY

 Предназначение – за средни и 
големи стопанства

 Мощност – 288 – 313 к. с.
 Двигател – Tier 4B, 6728 см3 
 Товар на заден навес – до 11058 кг
 Скорост на преден ВОМ – 1000 Eco
 Заден ВОМ – възможност за 4 ско-

рости

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND  

Т6 TIER 4B

 Предназначение - за средни и 
големи стопанства

 Мощност – 125 – 175 к. с.
 Двигател – Tier 4B, 4485/6728 см3

 Товар на заден навес – 7864 кг
 Скорост на ВОМ – 1000 Eco

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР KIOTI МОДЕЛ 

PX1103C-EU

 Предназначение – средни, смесени 
стопанства

 Двигател – дизелов, обем 3409 см3

 Мощност – 110 к. с.
 Дължина – 3971 мм
 Ширина – 2250 мм

Категория: Работни машини
ЦИСТЕРНА ЗА ТЕЧЕН ТОР JOSKIN

 Предназначение – цистерна за 
течен тор и напояване на овощни 
градини и декоративни разсадници

 Редуцирана до минимална ширина 
– 1500 мм

 Обем – от 3000 до 5000 л
 Отлично съотношение тегло – ка-

чество

Категория: Работни машини
ТЕЛЕХЕНДЛЕР WEIDEMANN T6027

 Предназначение – смесени, средни 
и големи стопанства

 Двигател – 4-цилиндров, Kohler
 Мощност - 75 к. с.
 Внедрена е система VLS
 Максимална работна височина – 6 м
 Товаримост – 2,7 тона

- Г-н Драганов, Вашата 
фирма е на земеделския па-
зар над 25 години. Какво по-
стигнахте за това време?

- СД „Петко и Иван Драга-
нови С-ие” е една от първите 
фирми, създадена през юни 
1991 година за внос, сервиз и 
продажба на агротехника. До 

днес все още сме на пазара, относително увеличихме дяла в 
продажбите, разнообразихме техниката – от такава за мал-
ки фермерски стопанства, предимно трактори с мощност 14, 
25, максимум до 40 к. с. Днес вече имаме 30-40 модела трак-
тори до 113 к.с. Не сме забравили и малките трактори, про-
дължаваме да ги продаваме, но разнообразихме машините 
както по мощност, така и по предназначение. Предлагаме 

ФИРМА „ДРАГАНОВИ”  
РАЗНООБРАЗЯВА ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА

Интервю с Петко Драганов, управител  
на СД „Петко и Иван Драганови С-ие”

Продължава на стр. 8

С работна ши-
рина от 12 м кул-
тиваторът TERROS 
е предназначен 
за големи стопан-
ства и почвообра-
ботки след жътва. 
Специфичното за 
машината е, че съ-
четава конвенцио-
нален култиватор и 
дискова брана, като 
надгражда ефек-
тивността от самостоятелната им работа. Отпред TERROS е 
оборудван с дискове, а отзад разполага с комплект стълб-
ци. Функцията, която ще се хареса на всеки истински зе-
меделски производител, е възможността комплектът стълбци 
да се сменя в зависимост от конкретните условия и нужди 

TERROS – ПРОТОТИПЪТ, 
КОЙТО ВСИЧКИ ОЧАКВАТ

Продължава на стр. 7
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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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Химичната терморегулация се изра-
зява със способността на животинския 
организъм да ускорява или да забавя 
обмяната на веществата и интензив-
ността на обменните процеси. Физич-
ната терморегулация се характеризира 
със способността на животинския ор-
ганизъм да намалява или да увеличава 
топлоотделянето при различни мете-
орологични условия. Физичен регула-
тор на отдаването на топлина е кожата, 
която чрез разширяване или свиване на 
кожните кръвоносни съдове увеличава 
или намалява отдаването на топлина и 
на влага чрез потните жлези и др.

Отдаването на топлина при живот-
ните става чрез: излъчване (радиация); 
провеждане и конвекция; изпарения на 
водни пари от кожата и лигавиците; за-
топляне на храната и водата, поглъщана 
от животните; вдишвания въздух, фекали-
ите и урината.

Животните отдават топлина на заоби-
калящата ги среда чрез излъчване (то-
плинни лъчи). Излъчването на топлина 
от животните е най-силно, когато поме-
щенията са със студени стени, подове и 
т.н. Под провеждане на топлина се раз-
бира отдаването на топлина от животни-
те чрез допиране до по-студени околни 
предмети. 

Конвекцията е отвеждане на затоплен 
въздушен или воден пласт, намиращ се 
непосредствено до тялото на животното, 
чрез движение на въздушните или водни-
те молекули. Конвекцията се засилва при 
наличие на въздушни течения.

Загубата на топлина чрез изпаре-
ние настъпва, когато температурата на 
въздуха е близка до температурата на 
кожата на животното. Отдаването на то-
плина при млечни крави при оптимален 
микроклимат е: чрез изпарение – 20%; 
чрез излъчване – 9,0–13,5%; чрез конвек-
ция – 67,5% .

Различните видове животни и птици 
имат различни изисквания към темпе-
ратурата на околната среда. При ново-
родените животни терморегулационните 
способности не са развити достатъчно. 
Най-чувствителни към ниските темпера-
тури са новородените прасенца и ново-
излюпените пилета.

Температурата на околната среда, 
при която обмяната на веществата и от-
делянето на топлина се намират в своя 
минимум и физиологичните процеси про-
тичат най-равномерно, се нарича зона 
на температурното безразличие. Нейно-
то ниво зависи от храненето, гледането, 
космената покривка и др. При възрастни 
животни има следните стойности: за ви-
сокопродуктивни говеда – от 9 до 160 С; 
за телета от 20 до 60 дни – от 15 до 170 С;  
за телета над 60 дни – от 12 до 150 С; за 
свине майки с прасенца  180 С; за пра-
сета до 7 дни – 300 С; за прасета от 7 до 
20 дни – 240 С; за големи прасета – 160 С;  
за новоизлюпени пилета – от 34 до 360 С; 

ВЛИЯНИЕ НА МИКРОКЛИМАТА ВЪРХУ ФИЗИОЛОГИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ

Продължава от стр. 2 за кокошки – от 16 до 180 С; за патици 
– 140 С; за овце – от 12 до 200 С. Обикно-
вено по-ниските температури се понасят 
по-лесно от животните, отколкото по-ви-
соките. По-опасни са резките промени в 
температурата.

Температурата, до която животните 
поддържат нормалната си телесна тем-
пература без допълнителен разход на 
енергия, се нарича критична. При тем-
пература, по-ниска от долната критична 
стойност, терморегулацията е химична. 
Това довежда до увеличаване на кон-
сумацията на фураж или намаляване на 
продукцията, в резултат на което се по-
лучава преразход на фураж за единица 
продукция. 

При по-нататъшното намаляване на 
температурата на въздуха терморегула-
ционният механизъм на организма не 
е в състояние да поддържа нормална-
та телесна температура. Организмът се 
преохлажда и може да настъпи смърт от 
измръзване. Повишаването на темпера-
турата над горната критична стойност до-
вежда до намаляване на консумацията на 
фураж, потиснатост на животните и др., в 
резултат на което настъпват отрицателни 
изменения в качеството и количеството 
на продукцията. Птиците, свинете, козите 
и зайците трудно понасят високите тем-
ператури, защото не се потят. При по-
вишаване на телесната температура до 
420 С и повече настъпва топлинен удар, 
който често завършва със смърт.

Влажност на въздуха. Характеризи-
ра се с количеството на водните пари 
във въздуха. Влажността варира в зави-
симост от температурата, атмосферното 
налягане и скоростта на движение на 
въздуха. Използват се т. нар. хигромет-
рични величини – абсолютна, максимал-
на и относителна влажност и др.

Във въздуха на помещенията за жи-
вотни количеството на водни пари е 
по-голямо, отколкото в атмосферния въз-
дух. Относителната влажност варира от 
65 до 98%. Около 60–70% от водните пари 
на помещенията постъпват от животни-
те, 20–25% са от изпаренията на пода и 
постелята и само 10–15% – от външния 
въздух.

Отделянето на водни пари от живот-
ните става видимо чрез потоотделянето 
и невидимо – газообразно, главно чрез 
дишането. При температура под 150 С 
отделянето на парите чрез дишане се 
увеличава, и обратно – при по-високи 
температури се засилва отделянето чрез 
кожата.

Влажността на въздуха оказва мно-
гостранно влияние върху организма на 
животните, което бива пряко и косвено. 
Прякото влияние е свързано с терморе-
гулацията. Във въздуха с висока влаж-
ност и висока температура е невъзможно 
топлоотделянето чрез изпаряване. При 
висока влажност и ниска температура 
на въздуха се увеличава възможността 
за преохлаждане на животните, тъй като 

при тези условия значително се увелича-
ва топлопроводимостта на въздуха.

В помещенията с висока влажност 
вредните микроорганизми и плесени на-
мират благоприятни условия за развитие 
и запазват своята жизненост по-дълго 
време. Високата влажност влияе и пряко 
върху качеството на някои животински 
продукти (вълна и др.).

Сухият въздух изсушава кожата на 
животните и лигавиците, с което се създа-
ват по-благоприятни условия за проник-
ване на микроорганизми. При относител-
на влажност под 40% и температура на 
въздуха 320 С е наблюдавано значително 
намаляване на млечността на кравите. 
Според възприетите норми допустимата 
най-висока относителна влажност в кра-
варниците е 85%, в свинарниците – 75%, 
в овчарниците и птичарниците – 70%.

Движение на въздуха. Фактор, който 
влияе върху терморегулацията на орга-
низма. В помещенията за животни въз-
духът се намира в постоянно движение, 
което се дължи на действието на венти-
лацията, на неуплътнеността на сградите 
и на отделената топлина от животните. 
Голямата скорост на движение на възду-
ха, особено при ниски температури, уве-
личава топлоотделянето. Недопустимо е 
наличието на силни въздушни течения, 
които биха предизвикали простудни за-
болявания при животните и др. Скорост-
та на въздуха в помещенията през зима-
та не трябва да превишава 0,25–0,30 m/s, 
а през лятото – 0,5–0,6 m/s.

Фиг.1. Автоматизирана вентилационно-ото-
плителна система за животновъдна ферма:

1 – табло за управление и автоматика; 2 
– система за звуково-светлинна сигнализа-
ция; 3 – включване на подовото отопление; 
4 – подово отопление; 5 – стенни вентила-
тори (група); 6 – клапа на вентилационното 

тяло; 7 – таванни вентилатори (група); 
8 – задвижване на клапите; 9 – вътрешен 
блок от датчици; 10 – клапи на жалузите; 

11 – външен блок от датчици; 12 – изход към 
компютъра

Запрашеност и бактерийна замър-
сеност на въздуха. Прахът във възду-
ха дразни лигавиците на дихателните 
пътища и очите на животните и благо-
приятства за проникването на микроор-
ганизми и причинители на инфекциозни 
заболявания в организма им. При кон-
центрация на прах от 0,6 до 6,0 mg/m3 
въздух при животните се наблюдават ре-
дица отклонения от нормалните физиоло-
гични процеси.
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Газов състав на въздуха. Газовият 
състав на въздуха в помещенията зна-
чително се отличава от атмосферния. Го-
лямо влияние в това отношение оказва 
издишаният от животните въздух. Увели-
чено е преди всичко количеството на въ-
глеродния диоксид (СО2), амоняка (NH3) 
и сероводорода (H2S).

Въглеродният диоксид при голяма 
гъстота на животните в помещенията и 
при лоша вентилация се концентрира в 
зоната на лежане. В атмосферният въз-
дух се съдържа 0,03% СО2 от обема на 
въздуха. В помещенията за възрастни 
животни допустимото съдържание на 
СО2 е 0,25–0,30%. При нормални произ-
водствени условия концентрацията на 
СО2 в помещенията е нетоксична. Про-
дължителното отглеждане на животни 
при повишена концентрация на въглеро-
ден диоксид причинява нарушаване на 
обмяната на веществата. Той е вреден 
газ. Токсичността му се проявява при 
концентрация над 7%.

Амонякът се получава при гниенето 
на тора и разпадането на карбамида от 
урината. Той действа силно дразнещо 
върху лигавиците на дихателните пътища 
и очите. Проникнал чрез белите дробове 
в кръвта, амонякът предизвиква намаля-
ване на еритроцитите и на хемоглобина. 
Повишената му концентрация предизвик-
ва намаляване на смилаемостта на хра-
нителните вещества При концентрация 
0,025% предизвиква смърт, вследствие 
на парализа на дихателния център. До-
пустимото му съдържание в помещения-
та е 0,003%.

Сероводородът се образува в проце-
са на гниене под действието на анаероб-
ни микроорганизми. Токсичността му се 
повишава при висока влажност на възду-
ха. Той действа върху нервната система, 
свързва се с желязото от хемоглобина, 

вследствие на което настъпва кислоро-
ден глад. Допустимата му концентрация 
в помещенията е 0,001%.

Осветление. Естественото освет-
ление се осъществява от слънчевите 
лъчи. Те имат светлинно, топлинно и 
химично действие. Топлинното действие 
е най-силно изразено при инфрачерве-
ните лъчи, а химичното – при ултрави-
олетовите. Светлинното действие расте 
от сините към жълтите лъчи на спектъра. 
Използването на слънчевата светлина и 
изкуственото облъчване с инфрачервени 
и ултравиолетови лъчи е профилактично 
средство за намаляване на заболявания-
та при младите животни и птици и начин 
за унищожаване на редица патогенни 
микроорганизми.

Осветлението на помещенията се 
осигурява главно чрез прозорците. За 
естественото осветление на помещени-
ята се съди по светлинния коефициент 
(съотношението на площта на прозорци-
те към площта на пода). Стойностите на 
светлинния коефициент се променят в 
зависимост от вида и предназначението 
на животните – за млади и разплодни 
животни той трябва да е от 1:10 до 1:15, 
а за животни за угояване – до 1:25.

При отглеждането на някои категории 
животни и птици се прилага само изкуст-
вено или комбинирано осветление.

Фактори, които влияят върху ми-
кроклимата в помещенията за живот-
ни. Формирането на микроклимата в 
помещенията за животни зависи от при-
родно-климатичните условия, от типа и 
качеството на постройките, от вида на 
строителните материали, от начините 
на отглеждане на животните, от тяхна-
та гъстота, от работите на системите за 
почистване, вентилация и осветление на 
помещенията и др.

Към природно-климатичните условия, 

които влияят върху формирането на ми-
кроклимата в помещенията, където се 
отглеждат животни, се отнасят темпе-
ратурата и влажността на атмосферния 
въздух, слънчевата радиация и броят на 
слънчевите и облачните дни. Специфич-
ните природно-климатични особености 
на отделните райони трябва да се имат 
предвид при строителството на живот-
новъдните сгради. Установено е, че под-
държането на допустима температура в 
помещения за говеда и свине без до-
пълнителни съоръжения е възможно при 
минимална външна температура от – 80 
до –120 С. Честите ветрове влияят върху 
работата на вентилацията – нарушава се 
устойчивостта на въздухообмена в поме-
щенията.

Съвременното производство на жи-
вотинска продукция се концентрира в 
животновъдни ферми с различна голе-
мина. За големите ферми се строят ши-
рокогабаритни сгради за отглеждане на 
животните – павилионно, блоково или 
високоетажно, без колони, пригодени за 
пълна механизация и автоматизация на 
производствените процеси. В една голя-
ма ферма могат да се концентрират до 
1000–2000 крави, 10 000 телета за угоява-
не, 3000–5000 овце майки, 30 000–100 000 
свине за угояване, 200 000–300 000 кокош-
ки носачки и т.н. Гъстотата на животните 
върху 1 m2 площ е увеличена от 2 до 4 
пъти в сравнение с предишните начини 
на отглеждане. 

Високата концентрация на живот-
ните повишава изискванията към стро-
ителството на сградите. Необходимо е 
да се използват строителни материали с 
добри топлоизолационни качества, да се 
намали топлопроводимостта на вратите, 
прозорците, стените, тавана и пода.

доц. д-р Ангел Трифонов –  
Аграрен университет, Пловдив
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ДВ брой: 69/02.09.2016 г.
Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 3 от 2015 г. за условията 
и реда за прилагане на схемите за ди-
ректни плащания

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 20 от 2015 г. за прилага-
не на подмярка 4.2. „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в ма-
териални активи“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.

ДВ брой: 70/09.09.2016 г.
Наредба № 13 от 26 август 2016 г. 

за мерките за опазването на пчелите и 
пчелните семейства от отравяне и на-
чините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане 
на подмярка 7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни ус-
луги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДВ брой 73/16.09.2016 г.
Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 14 от 2006 г. за минимал-
ните изисквания за защита и хуманно 
отношение при отглеждане на телета

ДВ брой 77/04.10.2016 г.
Наредба № 14 от 19 септември 2016 г.  

за опазване на растенията и растител-
ните продукти от икономически важни 
вредители

/ЗТ/

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието

м. септември – октомври 2016 г.на стопанството. Вариантите за тях са 
общо три – SOF1 45х12, Mamouth 80х12 
и Spring Loaded 120/140 кг. В средата на 
машината е разположен подравняващ 
валяк, а в задната й част, зад стълбци-
те, има още един двоен валяк. 

В тази машина има вложени много 
иновации. Променена е основната рам-
ка, връзките към нея и хидравличната 
система – а именно, основният и спома-
гателен цилиндър. Това прави възможно 
регулирането на налягането по сектори и 
оптималното копиране на терена. 

Вече има  интерес към TERROS и от 
България. Но тъй като машината е прото-
тип, това  още не е възможно. TERROS 
ще бъде готов за пазара  към края на 
2016 г., началото на 2017 г.  Той  ще е 
наличен и в нашата страна, чрез фирма 
„Интерагри“.  

По материали на Интерагри
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ФИРМА „ДРАГАНОВИ” РАЗНООБРАЗЯВА ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА

машини за малки фермерски 
стопанства, вече имаме за 
средни и големи стопанства 
в лицето на марката KIOTI, 
Южна Корея. С много голям 
успех продаваме специали-
зирани трактори за лозар-
ство и овощарство, такива 
са Antonio Carraro, Италия. 
Продължаваме продажба-
та на китайски трактори с 
марка Foton, едновременно 
с Lovol, които са трактори 
с общо предназначение, но 
със сравнително по-ниски 
цени и са поддържани от 
един вече традиционно до-
бър и опитен сервиз.

Разнообразихме много, 
даже неочаквано за мен, 
предлагания от нас инвен-
тар. С широка приложи-
мост на трактори и инвен-
тар обхванахме раздели от 
селското стопанство, които 
в България не са тради-
ционни. Изява на това по-
лучаваме в увеличаването 
на обработваемите площи 
– там, където по-рано не е 
стъпвал трактор, вече мина-
ва машина с гумени вериги 
– това е трактор Mach 4.  
Така превърнахме недос-
тъпните и каменисти почви 
в плодородни. Там могат да 
се засадят бадеми, орехи, 
лешници и др. Пуснахме на 
пазара и комбайн за при-
биране на лешници и кали-
бровъчни машини за черуп-
кови. Предлагаме и машини 
за чупене на тези плодове 
и събиране на ядките. То-
ест, обхванахме един цял 
сектор, който доскоро се 
финансираше от Държавен 
фонд Земеделие.

Що се отнася до овощ-
ните и лозовите масиви, в 
последно време стана мо-
дерно междуредовото раз-
стояние на лозовите масиви 
да бъде все по-тясно, да се 
засаждат  на декар повече 
лози, макар че аз не го при-
ветствам. Междуредово раз-
стояние под 2.60 м не го одо-
брявам, но там, където има 
такъв масив, за да се запази 
защитна зона в порядъка на 
30-35 см, са нужни специа-
лизирани трактори с габа-
ритна ширина под 1.60 м.  
Успяхме да се справим с 
този въпрос и в лицето на 
Antonio Carraro имаме трак-
тори с ширина от 115 см и 
те даже могат да влязат в 
междуредово разстояние от 

180 см, а по-малко от 180 см 
в България няма.

Подобно е положението 
в сферата на овощарството. 
Хората се опитват да търсят 
все по-достижими пазарни 
ниши с различни видове и 
сортове овошки. Стигна се 
до нискостеблените ябълки 
и до по-малкото междуредо-
во разстояние. Тук подходящ 
е един от моделите на трак-
торите Antonio Carraro, който 
е висок само 184 см и сво-
бодно минава под клоните 
на дърветата. Той работи с 
отклоняващи се фрези и сек-
ции. С тях се стига до ствола 
на дървото и се обработва 
активно почвата между дър-
ветата или между лозите и 
в междуредовото простран-
ство.  С такава обработка на 
площите се избягва на 100% 
прилагането на хербицидно 
третиране.

Предлагаме също шреде-
ри за всеки вид агротехниче-
ска дейност на италианската 
марка Zanon. Имаме горски 
шредери за унищожаване на 
растителност в пасищата, за 
унищожаване на дървесна-
та част до 30-35 см. Едно-
временно с това можем да 
унищожим и растителността 
в междуредията. Там, където 
овощните и лозовите маси-
ви са над 4 години и вече 
са формирали кореновата 
си система, шредерите мо-
гат да се използват с голям 
успех за постигане на ниска 
себестойност на продукция-
та. Когато това се обедини 
с фрезите с отклоняващи се 
секции, които работят актив-
но вътре в реда, а шреде-
рите в междуредовото раз-
стояние, се постигат добри 
резултати. При отглеждането 
са нужни и едностранни ре-
маркета за наторяване с ес-
тествена тор. В тази комби-
нация от машини се избягва 
многократното оране, диско-
ване и чизеловане. Дори се 
използва директно шредер 
с отклоняваща секция за 
работа в овощните градини. 
Ние съветваме фермерите 
кога да обработват активно 
междуредовото разстояние 
и кога обработката да бъде 
„пасивна” чрез шредерите, 
но да бъде съчетана с откло-
няващи секции, т. е. вътре в 
реда да не се пръска с хер-
бициди.

Произведохме и серти-
фицирахме наше производ-

ство прикачен инвентар.               
Сега предлагаме наши висо-
кокачествени дискови бра-
ни, плугове, картофовадачки, 
друсащи куки и др.

 Всяка една идея на да-
ден стопанин за агротехни-
ческо мероприятие, претво-
ряваме с конкретен трактор, 
окомлектован с подходящия 
инвентар.  Може би и фир-
меното ни самочувствие се 
дължи на това, че нашите 
клиенти са по-многобройни, 
защото са главно фермер-
ски стопанства, обработва-
щи земя от 20-30 до 500-600 
декара земя.

- Какво е състоянието на 
земеделието в страната?

- Степента на задово-
леност с агротехника за 
извършване на агротехни-
ческите мероприятия в Бъл-
гария в национален мащаб 
все още е недостатъчна. 
Това има много широк сми-
съл, но може да се конкрети-
зира. В дребните стопанства 
на много места тя отсъства, 
в средните се ползва тех-
ника, на която първата ре-
гистрация е била извършена 
в бившите земеделски коо-
перативни стопанства,  т.е 
преди повече от 25-26 г.  За 
голяма част от земята в ре-
гионален мащаб, например 
в Пловдив и Пазарджик, се 
използват трактори още с 
марката ЮМЗ, Болгар, МТЗ 
от първите модели, Владими-
ровец, даже и ТК 80, което е 
показател за остарял маши-
нен парк.

В момента на пазара има 
много нова агротехника. Ако 
цялата тази техника отиде 
на полето, България няма 
да има нужда от земеделски 
машини поне за 10 години. 
Но това не се случва, защо-
то водещ мотив в покупка-
та и продажбата на техника 
не е толкова да се постигне 
по-висока степен на механо-
въоръженост или на механи-
зиране на агротехническите 
мероприятия в България, 
а да се гледа като на един 
доста печеливш бизнес, чрез 
което се усвояват много по-
вече средства. Това не е 
толкова лошо, но ми се иска 
да цитирам министър Тане-
ва, която казва, че „идеята 
за усвояването на парични-
те средства трябва да бъде 
с крайна цел да се механи-
зират агротехническите ме-
роприятия, а не само да се 

усвоят пари от европейските 
фондове“. Това изказване е 
много силно и всеобхватно 
и се надявам да промени 
мисленето на тези, от които 
зависи покупко-продажбата 
на агротехника в България.

Ние, като търговци, се 
вълнуваме от въпроса за 
сертифицирането на земе-
делската техника. Със закри-
ването на КТИ се постигна 
децентрализирано управле-
ние. През 2016 година всич-
ки гратисни периоди за 
сертифициране на повече-
то модели машини изтичат. 
През 2017 година от гратис-
ния период може би ще се 
възползват само тракторите 
с тясна колея. За най-новите 
трактори има изискване за 
сертифициране. Всяка го-
дина КТИ даваше една таб-
лица, в която се вижда кой 
на какви изисквания според 
периодите трябва да отго-
варя. Министерският съвет 
има генерални планове, но 
има едно правило, че след 
като премахнем едно нещо, 
на негово място трябва да 
поставим друго, след като 
проблемът съществува. Из-
искването за сертифициране 
нараства.  В Европа може 
да няма КТИ в познатия ни 
вид, но се постигат цели-
те чрез специализираните 
структури за сертифициране 
на машините. Така нараства 
вероятността българският 
пазар да се изпълни с трак-
тори с неактуален и невали-
ден сертификат. Това озна-
чава, че несертифицираната 
техника ще бъде по-достъпна 
с ниските си цени, но ниско 
ще бъде качеството на ма-
шините. Макар и малка, но 
съществува вероятността не-
сертифицирани машини да 
бъдат закупени с европей-
ски средства.

- Миналата година бяхте 
отличени в конкурса „При-
нос в механизацията на зе-
меделието”.

- Ще подкрепим Отли-
чието „Принос в механи-
зацията на земеделието” 
като участваме и тази годи-
на. Има какво да покажем. 
Смятам, че това е една мно-
го добра инициатива, която 
обединява всички, работе-
щи в сектор „Земеделие“ и 
по-специално за неговата 
механизация.

доц. д-р инж.  
Милка Бобева

Продължава от стр. 4
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Отличие

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР FENDT 1050 VARIO

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР VALTRA T234

Направление 2 – „Иновации”

 Предназначение - за теглене на 
селскостопански съоръжения за 
обработка на земя

 Мощност - 517 к.с. 
 Скоростна кутия – VARIO Drive, 

безстепенна, 0,02-60 км/ч 
 VARIO TMS - система за управле-

ние на двигател и трансмисия 
 Оптимален разход на гориво -  

192 гр/кВч

 Предназначение – за теглене на 
селскостопански съоръжения за 
обработка на земя

 Мощност – 250 к. с.
 Двигател – AGRO (6,6 л и 7,4 л) със 

SCR
 AIRES + пневматично окачване на 

предния мост
 4 вида трансмисии – HiTech, Active, 

Versu и Direct

l Николай Кръстев – с. Велковци, 
общ. Габрово, смесено производ-
ство

l Тодор Тодоров – с. Хаджи Дими-
трово, общ. Тунджа, полевъдство

l Димитър Димитров – с. Поляна, 
общ. Ситово, смесено производство

l Илия Илиев – с. Богданци, общ. 
Главиница, овощарство

l Емил Златев – с. Вързулица, общ. 
Полски Тръмбеш, полевъдство

l Цветомир  Трифонов – гр. Бяла 
Черква, полевъдство

l Пламен Димитров – с. Воденича-
не, общ. Стралджа,  полевъдство

l Снежана Стоянова – гр. Долни 
Чифлик, пчеларство

l Ахмед Асан Ахмед – с. Дагоново, 
общ. Белица, смесено производ-
ство

l Марияна Йонкова – с. Габарево, 
общ. Павел Баня, овощарство

l Петя Димитрова – с. Лясково, общ. 
Ст. Загора, овощарство

l Генади Йорданов – с. Ралево, общ. 
Плевен, смесено производство

Направление 3 –  
„Механизация в земеделското производство”

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

На тазгодишното пролетно издание 
на Бата Агро Оптиком обяви атрак-
тивно предложение за своите клиенти 
- тракторите McCormick X7 и X6 със спе-
циален Premium пакет: 24 месеца пълна 
заводска гаранция, безплатно сервизно 
обслужване с включени масла, филтри и 
труд, заедно с 24 месеца изплащане на 
машината без оскъпяване. 

Допълнителен бонус за собствени-
ците на трактори McCormick бе пътува-
нето до Италия на Винен тур от 12 до 
14 октомври. В чест на 25-годишнината 
си Оптиком, съвместно с домакините от 
Argo Tractors, производител на итали-
анските трактори McCormick и Landini, 
подариха на своите клиенти възмож-
ността да се запознаят на живо с про-
изводството на тракторите, както и да 
се докоснат до италианската култура за 
добра храна и вино. 

Гостите бяха топло посрещнати в 
Центъра за резервни части в Сан Мар-
тино ин Рио от търговския директор на 
Арго Тракторс г-н Марио Скапин, който 
подчерта колко важни са за компанията 
срещите с клиентите и тяхното мнение за 
подобряване на работата и продуктите. 
Всички трактори на компанията се про-
извеждат изцяло в Италия, в три завода 
в областта Реджо Емилия – Сан Марти-
но ин Рио, Лудзара и Фабрико, специа-
лизирани в производство на отделните 
продуктови гами, кабините и повечето 
компоненти в машините. Центровете за 
следпродажбено обслужване и резервни 

В ИТАЛИЯ С MCCORMICK И ОПТИКОМ

части са в Италия, Сан Мартино и Фран-
ция, Сен Дизие. 

От Джанкарло Монтаняри, ръково-
дител търговски отдел, гостите научиха, 
че Арго Тракторс с производствения 
си капацитет от над 22 000 трактора 
годишно, пускани на пазара с брандо-
вете Landini, McCormick и Valpadana, е 
сред най-големите производители на 
трактори в света. В Argo Tractors си 
дават среща добрите традиции в трак-
торостроенето с новите технологии, а 
резултатът е голяма продуктова гама с 
универсални и специализирани тракто-
ри с мощност от 35 до над 300 к. с., с 
4 и 6-цилиндрови двигатели, за прило-
жение на полето, в овощни градини и 
лозя; верижни, комунални и трактори с 
чупеща рама за специализирано при-
ложение. 85% от произведените трак-
тори са за износ и се продават чрез 
търговската мрежа, включваща 9 фи-
лиала в Германия, Испания, Франция, 
САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, ЮАР 
и Италия; 130 вносителя по цял свят, 

сред които българския Оптиком ООД и 
над 2000 регионални дилъри.

Във всяка от фабриките гостите 
видяха оптимизирания производствен 
процес по японския модел Кайзен, въ-
веден преди 4 години и довел до зна-
чително подобрение на качеството на 
производство и на продуктите, снижа-
ване на разходите и елиминиране на 
грешките. С интерес присъствахме на 
тестовете за контрол на качеството на 
току-що излезли от производствената 
линия трактори McCormick. След обща 
снимка на групата пред входа на цен-
тралата във Фабрико видяхме и произ-
водството в най-големия завод, който 
в момента се разширява и обновява. 
Арго Тракторс през последните години 
инвестира значителни средства в нови 
роботизирани комплекси за прецизно 
производство на голяма част от ком-
понентите, нужни за създаването на 
трансмисиите и други възли в трак-
торите. Нова придобивка за финален 
контрол на качеството и нов пункт за 
товаро-разтоварни дейности има и 
Терминалът за експедиция на готовите 
машини.

Турът продължи с разходка сред ис-
торическия център на град Карпи – сре-
дище на изкуство, история и богата кул-
тура. Ренесансовият Площад Мартири е 
третият по големина в Италия и е центъ-
ра и душата на града с Палацо дей Пио 
- Двореца, Катедралата, Театъра с по-

Продължава на стр. 10
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критите си безистени. Карпи е 
синоним на добра храна и вино, 
в което се убедихме с наслада. 
Много от световно-известните 
италиански гастрономични про-
дукти принадлежат на местните 
традиции – Балсамовия оцет, 
виното Ламбруско, сиренето 
на Парма, т. н. пармезан, ла-
занята, тортелините и ньоките. 
Българската група опита свежо 
Просеко, Ламбруско розе и ти-
пичното за областта червено 
вино Санджовезе, съчетани с 
типични местни деликатеси в 
семейния ресторант Il Carducci, 
любимо място на местните жи-
тели. Десертите бяха не по-мал-
ко забележителни и поляти с 
лимончело – лимонов ликьор 
и нучино – ликьор от зелени 
орехчета. 

Вторият ден от Винения тур 
бе запазен за посещение на 
забележителния винен район 
Тренто, Южен Тирол и Винар-
на Ферари - една от водещите 
компании в Италия в произ-
водството на естествено пен-
ливи вина по класическия ме-
тод Спуманте и сред топ 10 в 
света с годишни продажби на 
над 5 млн бутилки. Благодаре-

ние на създателя на винарната 
Джулио Ферари този район е 
най-голямата територия с лозя 
от сорта Шардоне в Италия – 
прекрасна градина от лози, 
защитени от заобикалящите ги 
планини.

Лозята за вината на Фера-
ри се обработват с трактори 
McCormick и Landini, а избата 
се отличава от всички дру-
ги италиански фирми в този 
сектор, защото произвежда 
ексклузивно пенливо вино по 
класическия метод и единстве-
но от грозде, отгледано в техни-
те собствени лозя или в други 
лозя в Трентино, контролирани 
от собствени енолози. Мехур-
четата на Трентино винаги са 
били важни за събития на раз-
лични институции – културни, 
шоубизнес, спортни – вината 
на Ферари се използват като 
аперитив във всички итали-
ански посолства по света, хо-
ливудските звезди празнуват 
нощта на Оскарите с Ферари, 
италианските спортни отбори 
празнуват с Ферари от 1982 - от 
Световната Купа до Световния 
Ски Шампионат през 2005. 

По материали  
на Оптиком

С MCCORMICK И ОПТИКОМ
Продължава от стр. 9

Н а й - н о в и я т 
модел товарач 
Weidemann Т6027 
е с 4-цилиндров 
двигател Kohler, 
75 к. с. Макси-
малната му то-
вароподемност е 
2,7 тона на висо-
чина 6 метра.

Той е един 
от моделите на 
немската фир-
ма с внедрена 
VLS система. 
VLS (Vertical Lift 
System - вертикална система за повдигане) е сред 
иновациите на Weidemann и е носител на няколко 
международни награди: Сребърна награда DLG за 
иновации през 2011 г., Техническа награда EIMA за 
иновации през 2012 г. и Наградата за иновации на 
Equitana през 2013 г.

VLS осигурява вертикално повдигане и спускане на 
стрелата, което изключително много подобрява ста-
билността на машината и изпълнението на работните 
задачи е в пъти по-бързо. 

При включен VLS режим на работа операторът 
може едновременно да повдига и разпъва стрелата, 
палетната вилица се повдига в абсолютно хоризонтал-
но положение. По този начин стабилността на маши-
ната е подобрена.

По материали на Агритоп

ЗА ПО-ПРЕЦИЗЕН И  
ПО-БЕЗОПАСЕН  РАБОТЕН ПРОЦЕС
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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага всички модели трактори и комбайни на 

фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на водещи световни фирми.

Гаранционен и извънгаранционен 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

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

F

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете  
от компетентна подкрепа  

за нейната реализация

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни  
и чуждестранни инвеститори
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На 1 ноември - Ден на народните будители, проф. д-р инж. Велиза-
ра Пенчева отпразнува своя 60-годишен юбилей. Дата символ, стана-
ла съдба и живот на първата жена, ректор на Русенския университет 
"Ангел Кънчев".

Редакционният екип на вестник. „Земеделска техника” и колективът 
на Аграрно-индустриалния факултет към РУ "Ангел Кънчев поздравя-
ваме проф. Пенчева по случай кръглата годишнина. Благодарим й, че 
ни подкрепя, че сме заедно и вярваме, че ще продължим и занапред 
изграждането на съвременно земеделие със знаещи ерудирани кадри. 

Пожелаваме на проф. Пенчева крепко здраве, много енергия и дъ-
лъг творчески път на водещ учен в страната и чужбина. 

Честит празник!
Екипът на в. „Земеделска техника”  

и АИФ, Русенски университет „А. Кънчев”.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

Не пропускайте последната възможност да се включите  
в конкурса „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”!


