
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ  БРОЙ 23 (642)  2016 г.  ГОДИНА XXV  ЦЕНА 0,80 лв.

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

www. nolis-bg.com

26 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН АГРОСЕМИНАР 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

10
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Отличие

Награждаването ще се проведе в сградата на НТС - София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, 
ет. 2, зала 3 „инж. Стоимен Сарафов“, 9 декември 2016 г., начало 13.00 часа

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 
2016 г.
София

ДА СПОДЕЛИМ ПРАЗНИКА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА!
ОЧАК В АМЕ  ВИ !

2626  години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 2  ГОДИНИ1 2 2  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВРЪЧВАНЕ  НАГРАДИ        9  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 6  9  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 6  г .г .
ОТЛИЧИЕ 

„Принос в механизацията на земеделието“

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :
Асмарал

 Цено Ценов – с. Бресте, общ. Червен бряг, смесено 
производство

 Димитър Марков – с. Бръшляница, общ. Плевен, 
смесено производство

 Мирослав Петков – с. Гривица, общ. Плевен, лозарство
 Георги Петров – с. Търнене, общ. Плевен, пчеларство
 Николай Киров – гр. Сунгурларе, обл. Бургас, полевъдство
 Андрей Магучанов - гр. Летница, обл. Ловеч, полевъдство

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Самоходни прибиращи машини
СИЛАЖОКОМБАЙН JOHN DEERE 8300

 Предназначение – за силажиране 
на царевица и сенаж

 Двигател – 13,6 л, 6-цилиндров 
PowerTech

 Мощност – 490 к. с.

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JOHN DEERE 9620RX

 Предназначение – почвообработка 
с тежък и широкозахватен инвентар

 Мощност – 670 к. с.
 Ширина – 3 м
 Двигател – 15 л, Cummis QSX

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР REFORM – X7 RX

 Предназначение – високопланински, 
за работа в недостъпни местности

 Мощност – 72 kw/98 к. с.
 Двигател – R 754, Stage 3B, 4-цилин-
дров, дизел

 Обем – 2970 см3 при 2600 об./мин

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

Светла Русева

На 5 декември 2016 г. 60-хилядната 
световна почвоведска общност отбе-
лязва за поредна година Световния Ден 
на почвата. 
Почвата е ограничен, незаменим и 

практически невъзобновим природен ре-
сурс. Въпреки огромното й значение за 
осигуряване на храната на човечеството, 
следствие постоянния ръст на население-

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИСКА ТРУД И ЗНАНИЯ
Айдън Велиев, земеделски производи-
тел от с. Острово, област Разград, 

пред в. „Земеделска техника”

Отглеждам традиционни култури – зър-
нено-житни и маслодайни. Стопанството 
ми е над 30 000 декара, тъй като тези 
насаждения са подходящи за по-големи 
площи. Например, зеленчуковите и бобо-
вите са благоприятни за отглеждане на 

Продължава на стр. 7 Продължава на стр. 7
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НАЗ

Уважаеми колеги Зърнопроизводители,

За мен е огромна чест и гордост да ви поздравя по случай 10-ата годишнина от основаването на най-авторитетната браншо-
ва Организация в България – Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Обединението, чието начало поставихме през 2006 г., възникна като амбициозен проект, натоварен с много очаквания и 
надежди. Заедно изминахме нелек път, но съумяхме да изградим и утвърдим тази структура, за да заеме тя полагащото й се 
място и роля на активен участник във вземането на важни за земеделския сектор решения.

Разбира се, Националната асоциация на зърнопроизводителите не би била това, което е, без надрастването на частното в 
името на общото, без посветеността и приноса на всички вас – зърнопроизводителите-членове на регионалните сдружения. 
Вие сте най-ценният актив и благодарение на вашите усилия през годините, днес НАЗ е символ на успешен модел на браншова 
организация на земеделци.

НАЗ доказа,  че колективните организации от неправителствения сектор имат почва и бъдеще в нашата страна, с което 
развенчахме митове и скептични настроения. С ясно изразени цели, стабилна и устойчива структура, висока представител-
ност, демократичност в управлението и всеотдайна работа, НАЗ достойно може да се нарече вдъхновяващ пример за много 
сдружения.

Тази година отбелязваме първия значим етап от съществуването на нашето обединение. Равносметката показва, че постиг-
натото ни дава повод да се гордеем, но и да не забравяме, че ни предстои още много работа. Характерно за НАЗ е, че ежеднев-
ните предизвикателства всъщност й помагат да се консолидира още повече, да бъде по-единна, да разгръща потенциала си, и 
в крайна сметка да укрепва още по-решително.

Благодаря на всички членове за ползотворното сътрудничество при отстояване на общите ни интереси. Продължаваме 
напред!

Честит празник!

          Светослав Русалов, 
          Председател на УС на НАЗ

ГОДИНИ  НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ 
НА  ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ10
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НАЗ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
1606 София, ул. Владайска № 39А, партер, ап. 2, тел./факс: 02/953 3726

10 ГОДИНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЗ

Мариела 
Йорданова, 
председател
Сдружение на 
зърнопроиз-
водителите от 
Лудогорието – 
Разград

Костадин 
Костадинов, 
председател
Добруджан-
ски съюз на 
зърнопроиз-
водителите - 
Крушари

Димитър 
Мачуганов, 
председател 
Сдружение на 
зърнопроиз-
водителите – 

Ловеч

Георги 
Милев, 

председател
Национална 
асоциация на 
земеделските 
арендатори – 
Плевен

Ася Гочева – 
И.Д. 

изп. директор

Иван 
Караиванов

Ангел 
Вукодинов

Радостина 
Димитрова

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС, 2016 КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, 2016 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, 2016

Николай 
Киров, 

председател
Съюз на 

зърнопроиз-
водителите 
от Бургаска 
област

Александър 
Александров, 
председател
Видински 

съюз на зър-
нопроизводи-

телите

Цветомила 
Спасова, 

председател
Врачански 
съюз на зър-
нопроизводи-

телите

Стелиян 
Стоянов, 

председател
Асоциация на 
българските 

зърнопроизводи-
тели 2006 - Гене-
рал Тошево

Теодор 
Тодоров, 

председател
Съюз на 

зърнопроиз-
водителите 
„Маркели” – 
Карнобат

Зарко 
Иванов, 

председател
Монтански 
съюз на зър-
нопроизводи-

телите

Румен 
Тодоранов, 
председател
Регионален 
фермерски 
съюз – Павли-

кени

Александър 
Миндачкин, 
председател
Съюз на произ-
водителите на 
зърнени и масло-
дайни култури – 
Пазарджик

Людмил 
Работов, 

председател
Сдружение на 
зърнопроиз-
водителите – 
Пловдив

Георги 
Георгиев, 
председател
Сдружение 
на зърнопро-
изводителите 
от Поповския 
регион

Красимир 
Вълев, 

председател
Регионален 
съюз на 
фермерите 
„Дунавско 

зърно” – Русе 

Даниела 
Димитрова, 
председател
Асоциация на 
зърнопроизводи-
телите от Крайду-
навска Добруджа 

– Силистра

Кольо Колев, 
председател
Сдружение на 
земеделските 
производи-
тели „Хаджи 
Димитър” – 
Сливен

Георги 
Калинчев, 
председател
Тракийски 
съюз на 

зърнопроиз-
водителите – 
Стара Загора

Тенчо 
Тенчев, 

председател
Сдружение на 
зърнопроиз-
водителите – 
Хасково

Стоян 
Александров, 
председател
Съюз на 

зърнопроиз-
водителите – 
област Ямбол

Светослав Русалов
От 03.2016 г.

„Националната асо-
циация на зърнопро-
изводителите обеди-
нява и представлява

Красимир Аврамов
2006 – 2008 г.

„Идеята за създа-
ване на Национална 
асоциация се роди след 
протестите за въз-

Радослав Христов 
2008 – 2011 г.

„С помощта на 
европейското подпо-
магане започна дина-
мичното  развитие 

Ангел Вукодинов
11.2011 – 11.2013 г.
„Регионалните ор-

ганизации на НАЗ, кои-
то са 20 на брой към 
настоящия момент, се

Румяна Ангелова
11.2013 – 03.2016 г.
„Поех ръководство-

то на Асоциацията в 
най-трудния на този 
етап момент – при

Продължават на стр. 10

10 години
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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.

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

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.с.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere 9300 360 1998 10800

John Deere 
7215R

215 2011 2080

Case MX 285 285 2005 7700

Case Magnum 310 310 2009 8000

Massey Fergusson 
8737

380 2014 1620

Deutz-Fahr L720 220 2008 4600

John Deere 6150M 150 2013 2600

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с.
Година нa 

производство
Моточасове

John Deere 2256 220 2000 6000

John Deere S690 530 2008 3980

Deutz-Fahr 5695 HTS 360 2009 840

МЕГАТРОН - 0888/686 419
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Римекс

Фирма Римекс се стреми да бъде 
винаги нащрек, съобразно нараства-
щите изисквания и нужди на ферме-
рите. Съгласно изискванията за из-
вършване на качествено пръскане при 
земеделските култури предлага  изклю-
чително висок клас пръскачки с марка 
Agrifac, които притежават възможнос-
ти, нямащи аналог.  
Пръскането на културата в точното 

време и предоставянето й на точната 
защита може да е същинско препят-
ствие, когато се осъществява на стръм-
ни терени. Това е неудобно и много 
опасно. Разстоянието от стрелата до 
културата на стръмни наклони е винаги 
огромно предизвикателство, тъй като 
стрелата трябва да следи културата, 
вместо наклона. Пръскачката  Agrifac 
предлага перфектно решение с опцията 
си MountainMasterPlus. 
Condor MountainMasterPlus 
Пръскачката Condor, оборудвана с 

MountainMasterPlus използва уникално-
то Agrifac StabiloPlus шаси с регулиру-
ем клиренс от 130 до 200 см. Всяко ко-
лело разполага със собствен цилиндър 
за изравняване на машината на стръм-
ни наклони.  
Нивелирана машина
Системата за автоматично нивели-

ране осигурява перфектна стабилност 
на машината на всички оси, ляво/
дясно както и отпред/отзад. В резул-
тат се постига работа при абсолютна 
безопасност и комфорт на стръмни те-
рени. Разпределението на теглото ос-
тава постоянно на всички колела. Това 
придава повече стабилност на маши-
ната, по-малко хлъзгане и икономия на 
гориво. 

Agrifac Condor MountainMasterPlus е 
първата пръскачка, която може да ра-
боти безопасно на стръмни терени с 
пълен капацитет, с резервоар до 5000 л, 
а стрелата е с дължина до 48 м. С оп-
цията MountainMasterPlus пръскачката 
Agrifac Condor се изравнява на терени 
с наклони до 32%. MountainMasterPlus 

MOUNTAINMASTERPLUS ПОЗВОЛЯВА ПРЪСКАНЕ 
НА ПО-СТРЪМНИ НАКЛОНИ

компенсира странични наклони с по-ви-
сок процент, и същевременно пръска-
нето да е по-бързо, с по-тясна ширина 
на колеята. Достига се страничен на-
клон с нивелиране до 32% при ширина 
на колеята 225 см. По-голям страничен 
наклон, с нивелиране до 23% се пости-
га благодарение на по-голямата шири-
на на колеята 310 см.
MountainMasterPlus и отглежда-
нето на култури
Опцията MountainMasterPlus има и 

друго голямо предимство, пръскането 
винаги остава успоредно по посока на 
растежа на културата, която расте из-
правена нагоре. Другите пръскачки по-
вреждат културата на стръмни терени, 
тъй като остават успоредни на терена, 
а не на растенията. 
По-висок клиренс на наклонени и 
хълмисти терени
При опцията MountainMasterPlus има 

регулируем пътен просвет от 130 до 200 
см. Тази височина гарантира изравне-
ност на машината. Всичко се регулира 
автоматично, с малко на брой базови 
настройки и перфектното движение е 
гарантирано. На по-малко стръмни те-
рени е възможно да се предпази висо-
ката култура, например царевица, без 
никакво увреждане на растението.
Автоматичност 
За да се задържи машината израв-

нена, няма необходимост да се пред-
приемат каквито и да било действия. 
Всичко се задейства автоматично. Мо-
ниторът EcoTronicPlus информира опе-
ратора за моментното състояние на из-
равнение. От мерките за безопасност 
MountainMasterPlus има два сензора. 

Машината се нагласява спрямо накло-
на много бързо. Всеки цилиндър може 
да се движи нагоре или надолу за 8 
секунди. Същото важи и при завой от 
180 градуса на наклонен терен, когато 
MountainMasterPlus трябва да се задей-
ства максимално, с радиус на завоя до 
20 м и скорост на движение 15 км/час. 
Това означава, че няма необходимост 
завоите да се предприемат по-бавно от 
обикновеното. 
Пръскащи крила (стрели)
Преди всичко, стрелите трябва да 

пръскат колкото се може по-прецизно. 
Стабилността на машината е голяма 
привилегия. Освен това, Agrifac избира 
да не фиксира централната рама, а тя 
де се движи заедно с наклоните. Това 
осигурява винаги изравненост на стре-
лата с полето. Благодарение на тази 
философия, няма необходимост да се 
правят промени, свързани с баланси-
раността на стрелата, което също така 
допълнително допринася за по-малко 
силово въздействие върху нея. 
Централната рама винаги е успо-
редна на терена 

По материали 
на Римекс технолоджийс

Контакти: 1113 София, ул. Майор Юрий Гагарин 22А, тел.: 0885 402 187, office@rimex.bg www.rimex.bg

На 08.11.2016 г. в ПГСС „Н. Пуш-
каров“ гр. Попово се състоя заключи-
телната пресконференция по проект 
„От фермата до вилицата” - практики 
за етичен и устойчив агробизнес“, 
осъществен по програма Еразъм+ 
в Италия. Сред специфичните цели на 
проекта бяха: повишаване качеството 
на професионалната подготовка чрез 
обогатяване обучението по практика; 
изграждане на визия за устойчиво раз-

витие на агробизнеса в община Попово 
с цел продължаващо обучение на въз-
растни, затвърждаване  партньорството 
с Биоферма „Патрис“, засилена конку-
рентноспособност на образователния па-
зар. На пресконференцията  присъстваха  
председателят на УН при ПГСС А. Анков, 
представители на бизнеса, преподавате-
ли, бивши, настоящи и бъдещи бенефи-
циенти. 

ПГСС „Н. Пушкаров”, Попово

„ОТ ФЕРМАТА ДО ВИЛИЦАТА“
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то и прилагането на неустой-
чиви управленски практики, 
деградацията на почвените 
ресурси расте заплашително 
в световен мащаб.
Като призна решава-

щата роля на почвата за 
осигуряване на прехрана-
та и нейната ключова роля 
в екосистемите и предвид 
огромните предизвикател-
ства пред нейното устойчи-
во управление и опазване, 
Общото събрание на ООН, 
с резолюция на 68-та сесия 
от 20 декември 2013 г. взе 
решение на 5 декември да 
бъде отбелязван ежегод-
но Световен ден на почва-
та и призова националните 
правителства, регионални 
и международни правител-
ствени и неправителствени 
организации, частният сек-
тор и всички заинтересова-
ни страни да се присъединят 
към честването на Светов-
ния ден на почвата.

И през 2016 г. академич-
ният състав на Институт по 
почвознание, агротехноло-
гии и защита на растенията 
„Никола Пушкаров” продъл-
жава да работи активно за 
реализиране на задачите на 
Глобалното партньорство 
за почвата (GSP) – иници-
атива, лансирана от Между-
народната организация по 
прехраната (FAO) като ин-
терактивна, доброволна, от-
ворена за правителствени и 
неправителствени организа-
ции, научни и образовател-
ни институции и заинтере-
совани страни на различни 
равнища за решаване на 
инвестиционни, научно-тех-
нически и консултантски за-
дачи за опазване и устойчи-
во използване на почвените 
ресурси. Директорът на Ин-
ститута е представител на 
Р. България в Общото съ-
брание на GSP. Институтът 
е част и от Международната 
мрежа на Институциите с 

почвена информация (INSII), 
както и Европейската граж-
данска инициатива “Хора 
за почвата/People for Soil”. 
През годината Институтът 
продължи да подпомага 
МЗХ в изпълнението на на-
ционални и европейски за-
дачи, свързани с почвата. 
Беше създадена необходи-
мата организация за работа 
по категоризиране на зе-
меделските земи по чл.105, 
ал.3 и ал.4 от Правилника 
за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделските земи. Към 
31.10.2016 г. е определена 
категорията на земята на 
1 673 имота, заявени от 20 
областни дирекции „Земе-
делие”. 
Като национален лидер 

в почвознанието и агроеко-
логията, ИПАЗР “Н. Пушка-
ров” отбелязва Световния 
ден на почвата от 2013 г., 
когато 5 декември беше 
обявен и за празник на Ин-

ститута. Тази година за от-
белязването на Световния 
ден на почвата Институтът 
обединява усилията си със 
Селскостопанска академия, 
Национален музей „Земята 
и Хората” и Българско поч-
воведско дружество. В деня 
на почвата, на 5.12.2016 г. 
от 11.00 часа в Национа-
лен музей „Земята и Хора-
та”, ще бъдат представени 
доклади – “След края на 
Международната година на 
почвите – 2015”, “Почвозна-
нието – наука на миналото, 
настоящето и бъдещето” и 
“Почви и бобови – симби-
оза за живот”, след което 
ще бъде открита изложба 
“105 години наука за поч-
вите в България”. Излож-
бата ще представи някои от 
върховите постижения на 
българското почвознание и 
ще продължи до 11 декем-
ври.
проф. д-р Светла Русева,

ИПАЗР „Н. Пушкаров”

5 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА
Продължава от стр. 2

по-малко пространство. Трудно може 
да се видят перспективи в отглежда-
нето на тези култури. Стараем се да 
правим необходимото, за да получим 
по-високи добиви като подменяме хи-
бридите и сортовете, които използва-
ме. Доверяваме се на нова селекция, 
за да увеличим реколтата си. Това го 
правим всяка година като наблюдава-
ме опитни полета и резултатите в тях. 
Използваме вносни семена, тъй като 
от тях сме по-доволни.  
За нуждите на стопанството имаме 

5 трактора над 300 к. с. и 5 комбай-
на отново над 300 к. с. За тракторите 
се доверявам на марките Fendt и John 
Deere, комбайните са марка Class и 
John Deere. И тракторите, и комбайни-
те се оборудват допълнително с прика-
чен инвентар. Техниката, която използ-
ваме за производството, е достатъчна 
за стопанството на този етап, но скоро 
планираме да закупим нов силоз за 
съхранение на зърно по мярка 4.1 „Ин-
вестиции в земеделски стопанства”. 
Складовата база, с която разполагаме 
в момента, е за над 20 000 тона. 
В стопанството са заети 80 човека. 

Сред тях има трима агрономи, един ин-
женер и един икономист. Поддържаме 
връзки с висшите учебни заведения. 
Самият аз съм агроном, завършил съм 
Аграрния университет в Пловдив, както 
и съпругата ми, и синът ми. За съжа-
ление, в момента младите агрономи 
нямат необходимата подготовка. Ка-
чеството на образование преди беше 

по-добро от настоящето, а то опреде-
лено помага, за да си запознат с тън-
костите на бранша на земеделското 
производство. Има неща, които могат 
да се научат и по време на практика-
та, разбира се, но има и специфични 
термини и технологии, които узнаваш 
само на университетската банка. Ди-
пломираният агроном е потенциален 
специалист, който само в практика-
та може да дообогати знанията си. 
Най-вероятно занапред ще започна да 
вземам на работа в стопанството мла-
ди агрономи с помощта на стипендии. 
Засега обаче имам достатъчно кадри, 
не чувствам недостиг.
Има нови технологии, които се 

предлагат в земеделието. Проектът 
„Опазване на почвите” на доц. Георги 
Митев от Русенския университет смя-
там, че специално за нас не е под-
ходящ. Според мен е предназначен 
за региони с по-голям интензитет на 
дъждове. Не само по-честото валене, 
а и по-голямото количество дъжд оказ-
ват влияние. В проекта се използва 
безоранна технология, а при нас тя не 
е удобна. Според мен конвенционал-
ната технология е най-добра, затова 
прилагаме нея. Например, ако има 
засушаване, както се случи през ля-
тото и ако се бях доверил на новата 
технология, царевицата ми щеше да 
изсъхне. Кореновата й система не би 
се развила добре, тъй като обработка-
та се извършва само на определени 
редове. Затова се доверяваме на кон-
венционалната технология - с дълбока 

оран от 38 см минимум култивиране и 
засяване. Ако съм сигурен, че ще има 
достатъчно валежи и те са равномер-
но разпределени във времето, мога да 
се доверя на тази технология, иначе 
има рискове за добивите.
За съжаление, цените на есенници-

те тази година са много по-ниски от 
миналата, поне с 20%. Добивът ни от 
пшеница за 2016 г. е 750 кг/дка от ра-
пица – 420 кг/дка. Цените за годината 
съответно са 270 лв/т и 670 лв/т. От-
носно пролетниците, тъй като имаше 
засушаване, очаквахме максимум 500 
кг/дка добив. Ако имаше дъждове през 
юли и началото на август, поне 2 пъти 
по 30 литра на квадратен метър, може-
ше да има и от 850-900 или до 1 тон/дка 
добив на царевица. Полученият до-
бив царевица е 480 кг/дка. Добивът от 
слънчоглед е 360 кг/дка. Влагата за нас 
е лимитиращ фактор. Всички разходи 
по производството на царевицата бяха 
извършени до края на май месец, след 
това всичко зависеше от валежите. При 
липса на валежи, има ниски резултати. 
За съжаление, при нас няма възмож-
ност за поливно земеделие, защото се 
намираме на над 300 метра надморска 
височина и никога в тези землища не е 
имало поливно земеделие. Поливните 
системи достигат до около 200 метра 
надморска височина. Няма и язовири, 
а търсенето на подземни източници 
за напояване е скъпо и неефективно 
начинание. Затова отглеждам основно 
зърнено-житни култури.

Доника Асенова

ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИСКА ТРУД И ЗНАНИЯ
Продължава от стр. 2

Информация
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ЗТ

РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич 
www.ritam-engineering.com, 
e-mail:ritamingeneering@abv.bg 

КРАН МАНИПУЛАТОР

Опитът на пчеларите в Европа чрез  използване на такава 
техника прави труда на пчеларите по-лек и ефективен.

Apicola Junedenca е компания, специализирана 
в продажбата на оборудване и машини за 
пчеларство.  В момента има на разположение 
широка гама от модели, за да се задоволят нуждите 
на всеки пчелар

Предимствата на тази техника са:
Надеждна хидравлична дискова спирачка
Автоматична система за нивелиране, която се 

управлява от мултифункционален електронен борд
Дистанционно управление на движенията на крана

Всички кранове са с жълта светлина, за да виждате в тъмното. 
Тази светлина е невидима за пчелите

С цел да се осигури безопастна и надеждна работа  всички 
кранове са  произведени съобразно най-новите директиви на 
Европейския стандарт EN12999. Н;

Товароподемността е различна за различните топве модели.

КРАН ВЪРТЯЩ към трактор 
Товароподемност до 2500 кг. 
Със  собствена хидростанция.

Направление 2 - 
„Иновации”

Категория: Самоходни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА AGRITAC 

МОДЕЛ CONDOR  MONTAIN MASTER PLUS

 Предназначение – за наклонени 
терени

 Обем на резервоара – 5000 л
 Захват на стрелите – 48 м
 Нивелиране на машината – до 32%
 Хидравлично регулиране на колея-
та – до 310 см

Повече информация на стр. 6

Категория: Работни машини
КРАН ВЪРТЯЩ КЪМ ТРАКТОР

 Товароподемност – до 2500 кг.
 Собствена хидростанция

Направление 1 – „Български 
производител на земеделска техника”
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Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ САМОТОВАРЕЩО 

SIP SENATOR

 Мощност – 20 – 35 kw
 Обем – 10 – 25 м3

 Премахва нуждата от балиране

Категория: Работни машини
ЩРЕДЕР BERTI EKR/S

 Предназначение – почиства паси-
ща, овощни градини, лозя

 Мощност – от 50 до 100 к. с.
 Работна ширина – от 180 до 300 см
 Възможност за прикачване на пре-
ден и заден навес

Категория: Самоходни машини
САМОХОДНА МАШИНА С КОМБИНИРАН 
ГОРСКИ МУЛЧЕР-ТИЛЪР RAPTOR 300

 Мощност – 275 к. с.
 Разход на гориво – 50% по-нисък

Категория: Работни машини
БЕЗРЕДОВ ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД 

CAPELLO HELIANTHUS

 Предназначение – за прибиране на 
слънчоглед

 Ширина – от 5,7 до 12 м
 Хидравлично регулиране на повди-
гащото мотовило

Категория: Работни машини
РОТОВАТОР AHWI RFL 7000

 Предназначение – за повърхностно 
почистване и дълбочинна обработ-
ка  до 35 см на горски и запустели 
терени

 Мощност – от 140 до 190 к. с.
 Ширина – от 200 до 230 см
 Комбинация от 2 машини – горски 
мулчер и горски тилър

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА FARMIX D

 Предназначение – почвообработка
 Мощност – от 105 до 180 к. с.
 Ширина – от 300 до 600 см
 Голям атакуващ ъгъл на работните 
дискове

 Най-модерни капсуловани главини, 
без нужда от обслужване
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становяване на акциза за зе-
меделско гориво през 2006 г. 
Първите земеделци, които 
участваха в обсъждането и 
в първите протести  през 
юни 2006 г., бяха от Тракий-
ския съюз на зърнопроизво-
дителите. Основните прин-
ципи, които си поставихме в 
началото и са най-важните 
за нашата браншова орга-
низация, са да съдействаме 
за развитието на членовете 
ни, да ги подпомагаме орга-
низационно и да спомагаме 
за достигането на най-но-
вите постижения в земедел-
ското производство“.

* * *
Радослав Христов 

на зърнопроизводството у 
нас. Това, съчетано с тен-
денциите на световните 
борси в търсене на качест-
вено зърно, и с духа на бъл-
гарския земеделец, упори-
тостта му в търсенето на 
иновации и най-съвременни 

технологии, доведе до едно 
сериозно място на българ-
ското зърнопроизводство в 
нашата икономика. С това 
ние, като Национална асоци-
ация и земеделци, смятам, че 
трябва да се гордеем“!

* * *
Ангел Вукодинов

разширяваха след първите 7, 
които учредиха асоциаци-
ята през 2006 г. Броят им 
се увеличаваше на базата на 
това, че отделните региони  
достигнаха до извода, че е 
добре да имат собствена 
структура, която да бъде 
колективен член на Нацио-
налната асоциация на зър-
нопроизводителите.
В моя мандат постигнах-

ме много важна цел. Успях-
ме по-сериозно да навлезем 
в Европейските структури, 
а именно като пълноправен 
член на Европейската конфе-
дерация на производителите 
на царевица, но също и да 
участваме в заседанията на 
най-голямата Европейска не-

правителствена организация 
- Копа-Коджека“.

* * *
Румяна Ангелова

влизането в сила на новата 
ОСП 2014-2020. Успяхме да 
запазим поне стандарта, 
който е бил досега и да за-
държим нивото на подпома-
гане, което имахме през пре-
дишните години. Основният 
ни стремеж е да направим 
сектор „Зърнопроизводство“ 
приоритетен в земеделска-
та политика. Успяваме да 
защитим общите интереси 
на бранша като надмогваме 
личните си интереси, а това 
е най-важното в случая. За 
мен самата, като ръководи-
тел, е важно това, че успях-
ме да убедим всичките пред-
седатели на регионалните 
организации да са основното 
движещо управленско тяло в 
Асоциацията. Защото един-
ството ни прави успешни“.

* * *
Светослав Русалов

значителна част от земе-

делските производители в 
бранша. НАЗ днес е може 
би най-активно работещата 
организация от неправител-
ствения земеделски сектор и 
продължава да бъде коректив 
на решенията и политиките, 
които се разработват и при-
лагат в земеделието. 
В краткосрочен план едни 

от основните ни приорите-
ти са: Подобряване на нор-
мативната база в сферата 
на управлението на земята 
и уреждането на поземлени-
те отношения; Разкриване на 
нови възможности за инвести-
ции в стопанствата от нашия 
сектор; Приемане и прилагане 
на Закон за браншовите орга-
низации в земеделието; Облек-
чаване режима на движение на 
извънгабаритната земеделска 
техника.
В дългосрочна перспекти-

ва целим по-добро позицио-
ниране на българското зър-
нопроизводство в бъдещата 
ОСП след 2020 г.“.

доц. д-р инж. М. Бобева

10 ГОДИНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЗ
Продължава от стр. 4

Красимир Аврамов

На 27 - 28.10.2016 г. в конферент-
на зала на хотел Бест уестърн хотел 
Експо се проведе ІІІ международна 
конференция „Fostering agriculture 
innovation and business opportunities 
for rural renaissance” (Насърчаване на 
земеделските иновации и бизнес въз-
можностите за възраждане на селото) 
под надслов „Аграрната икономика в 
подкрепа на земеделието”. Конферен-
цията бе организирана от Института 
по аграрна икономика и Българска-
та асоциация на аграрикономистите. 
Провеждането й беше осъществено 
с финансовата подкрепа на Фонд на-
учни изследвания. Спонсори на кон-
ференцията бяха Асоциацията на 
агроекологичните земеделски про-
изводители и НССЗ.
Конференцията беше открита от 

проф. д-р Хр. Даскалов – зам. пред-
седател на ССА и проф. д-р Д. Нико-
лов – директор на ИАИ. Поздравле-
ния от името на НССЗ поднесоха Д. 
Ванев – гл. директор на НССЗ и Пл. 
Драгнев – изп. директор на Асоциа-
цията на агроекологичните земедел-
ски производители. На конференцията 
присъстваха учени от водещи институ-
ти и университети от България (ИАИ, 
УНСС, Аграрен университет, Софийски 
университет) и Европа – Италия, Гър-
ция, Полша, Румъния, Косово; пред-
ставители на браншови организации; 
специалисти.

Ключови лектори на конференция-
та бяха: проф. д.ик.н. Анджей Ковалски 
- директор на Институт по икономика 
на селското стопанство и продоволст-
вието - Национален изследователски 
институт, гр. Варшава; проф. д-р Ад-
риана Агарие – Институт по аграрна 
икономика, гр. Букурещ; проф. д.ик.н. 
Пламен Мишев – Университет за на-
ционално и световно стопанство, гр. 
София и председател на Българската 
асоциация на аграрикономистите. 
През двата дена на конференцията 

бяха изнесени 20 доклада, групирани 
в четири сесии: Нови предизвикател-
ства ОСП (2014-2020); Хранителни ве-
риги и нови бизнес модели; Иновации 
и развитие на предприемачески уме-
ния; Еко-управление и еко-бизнес. В 
края на първия ден беше проведена и 
постерна сесия с творческа дискусия, 
в която участваха 9 млади учени. 
На научния форум бяха анализира-

ни, обсъдени и дискутирани актуални 
въпроси, свързани с възраждането на 
земеделието и селските райони. До-
кладите бяха фокусирани върху ино-
вациите, инвестициите и предприема-
чеството като ключови инструменти с 
особено внимание към рамковите усло-
вия, новите бизнес модели и интегри-
рани подходи за устойчиво развитие 
на земеделието и селските общности 
в условията на ОСП на ЕС (2014-2020).

доц. д-р Елена Виденова

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА
 КОНФЕРЕНЦИЯ

ДВ брой 85/28.10.2016 г.
Наредба за отменяне на Наредба №4 

от 2001 г. за обращение на фуражните 
суровини
Наредба за отменяне на Наредба 

№44 от 2001 г. за търговия с комбинира-
ни фуражи
Наредба за отменяне на Наредба 

№44 от 2002 г. за вземане на проби и ме-
тоди за анализ при контрол на фуражите
ДВ брой 87/4.11.2016 г.
Наредба №15 от 31 октомври 2016 г. 

за условията и реда за прилагане на 
мерките от Националната програма по 
пчеларство за периода 2017 – 2019 г.
Инструкция №16 от 3 ноември 2016 г. 

за реда и начина за обмен на инфор-
мация между Министерството на земе-
делието и храните и Агенция „Митници“ 
във връзка с прилагане на схема за дър-
жавна помощ „Помощ под формата на 
отстъпка от стойността на акциза върху 
газьола, използван в първичното селско-
стопанско производство“
ДВ брой 89/11.11.2016 г.
Инструкция №17 от 4 ноември 2016 г. 

за реда за извършване на проверка на 
фактурите за закупен газьол във връзка 
с прилагане на схема за държавна по-
мощ „Помощ под формата на отстъпка 
от стойността на акциза върху газьола, 
използван в първичното селскостопан-
ско производство“                П. Ноева

БИЗНЕС 
ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове 

за земеделието
м. октомври – ноември 2016 г.

Информация
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Доц. д-р инж. Ангел 
Трифонов е роден на 
11.11.1956 г. в гр. Пло-
вдив. През 1975 г. завърш-
ва Техникум по електротех-
ника „Ленин“ в гр. Пловдив, 
специалност „Електрообза-
веждане на промишлени 
предприятия“. През 1982 г. 
придобива висшето си об-
разование във ВИММЕСС 
- Русе, специалност „Сел-
скостопански машини”. 
През периода 1982-1985 г. 
е инженер по експлоата-
ция на машините в Пред-
приятие за агрохимическо 
обслужване – гр. Пловдив. 
От 1985 г. досега работи в Аграрен универ-
ситет – Пловдив, катедра „Механизация на 
земеделието”. През 1999 г. защитава док-
торска дисертация, а от 2003 г. е доцент 
в катедрата. Доц. Трифонов преподава 
дисциплините „Механизация и автомати-
зация в животновъдството”, „Земеделска 
техника”, „Електротехника и електрозад-
вижване” и „Земеделски машини”. Води 
лекции в 2 магистърски курса – Биологично 
земеделие и „Plant medicine”. Научните му 
интереси са в областта на механизация-
та на растителната защита, на процесите 
при отглеждането на фъстъците и сусама, 
на сеитбата на окопните култури на малки 
площи, на нехимичните методи за борба с 
плевелите и болестите при зеленчуковите 
култури и опазване на почвата от вкисля-
ване и уплътняване. 
Създател е на над 10 машини и съоръ-

жения собствена конструкция - Машина за 
смесване на минерални торове с варови 

материали, Машина за приби-
ране на фъстъци, машина за 
ронене на царевица, Сеялка 
за окопни култури с хоризон-
тален диск, Сеялка за окопни 
култури с вертикален диск, Га-
зопламъчен култиватор, Елек-
тронен стенд с патернатор за 
демонстрация на елементи на 
растителнозащитни пръскачки, 
Електрифицирана и електро-
низирана задвижваща силова 
станция за почвен канал и др. 
В периода 2012 – 2016 г. доц. 
Трифонов е ръководител на ка-
тедра „Механизация на земе-
делието“. Провел е 4 специа-
лизации - в Холандия (1994 г. 

и 1998 г), в Белгия (1996 г.) и в Румъния (1998 г.). 
Участвал е в един национален научен 
проект и е разработил един технологичен 
проект по програма САПАРД. Доц. Ангел 
Трифонов е написал над 80 статии, автор 
е на 4 учебника, съавтор е в един учебник, 
две учебни помагала и 5 книги. Член е на 
редакционната колегия на вестник „Земе-
делска техника”, както и на Асоциацията за 
биологично земеделие „Екофарм“.

Екипът на вестник „Земеделска тех-
ника” честити забележителния юбилей на 
доц. Ангел Трифонов и му пожелава крепко 
здраве, творческа енергия, вдъхновение и 
сили за справяне с предизвикателствата. 
Радваме се, че работим заедно в облас-
тта на механизацията на земеделието и 
се надяваме да продължим още дълго пол-
зотворното си сътрудничество.
Честит празник!

В. „Земеделска техника”

MCCORMICK 
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО EIMA 2016 

McCormick беше на из-
ложението EIMA 2016 с 
пълната си гама тракто-
ри, включително и тези с 
безстепенна варио тран-
смисия VT-Drive. Показани 
бяха сериите McCormick 
Х8, McCormick X7 VT-Drive и 
McCormick Х6 VT-Drive.
Най-мощната серия на 

McCormick Х8 минава от-
въд границата от 300 конски 

сили. Моделите от серията 
предлагат 3 мощностни диа-
пазона – 264, 286 и 310 к. с., 
задвижвани от 6-цилиндрови 
6,7-литрови Betapower Fuel 
Efficiency Tier 4 Final двига-
тели с eVGT електронно уп-
равляем турбо-компресор 
с променлива геометрия и 
SCR (система за селектив-
на каталитична редукция) за 

На 9 ноември 2016 г. на-
шият приятел и съмишленик  
Марин Маринов навърши 90 
години.
Живот изпълнен с труд, с 

обич към хората и със сърце 
пълно с лирика.
Благодарни сме, че бяхме 

част от тези забележител-
ни години. Пожелаваме му 
да запази тази жизненост и 
радост от живота още дълги 
години!
Честит празник!
В. „Земеделска техника”

60 години - доц. д-р инж. Ангел Трифонов
×ÅÑÒÈÒÈ ÞÁÈËÅÈ!!!

90 години 
Марин Маринов

Продължава на стр. 12 Продължава на стр. 12

Горивото е 
важен производ-
ствен ресурс в 
земеделското про-
изводство. Пра-
вилното планиране 
на количеството 
гориво за стопан-
ската година и използването му по технологични операции 
при отглеждане на земеделските продукти е от съществено 
значение както за планиране на финансовите ресурси по 
времеви периоди за стопанствата, така и за ефективността 
на  производството.
Разходите за гориво в земеделското производство заемат 

около 20% от производствените разходи в отрасъла. Съобраз-
но конкретните природо-климатични условия и състоянието на 
използваната техника реалните разходи на гориво за отделни 
операции могат да се колебаят в граници ± 35%. Осъществя-

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ГОРИВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Георги Костадинов Елена Видинова

ЗТ
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MCCORMICK НА ИЗЛОЖЕНИЕТО EIMA 2016
Продължава от стр. 11
последваща обработка на из-
горелите газове и намаляване 
на вредните емисии. Основна 
характеристика на серията Х8 
е безстепенната  трансмисия 
(ZF, 4-диапазонна) с 40 км/ч 
ЕКО максимална скорост при 
1300 об/мин и 50 км/ч ЕКО 
максимална скорост при 1600 
об/мин. Високото технологич-
но ниво, предлагано от гама-
та, се потвърждава и от серти-
фицираната ISOBUS система, 
включена в стандартното 
оборудване на Х8, която се 
грижи за управлението на 
съвместимите инвентари, бла-
годарение на предназначения 
за целта 12-инчов сензорен 
екран. Мощната хидравлична 
система тип „затворен цен-
тър” с помпа за променлив 
работен обем и дебит от 157 
л/мин стандартно (или 212 
л/мин с по-голяма помпа като 
опция) може да поеме до 10 
електро-хидроразпределителя 
със 140 л/мин дебит. Задни-
ят електронен навес предлага 
12 000 кг товароподемност. 
Задният ВОМ с електро-хидра-

влично управление има три 
скорости -  540Е/1000Е/1000. 
Преден навес с товаропо-
демност 5 000 кг се предла-
га в стандартното оборуд-
ване, а преден ВОМ с 1000 
об/мин може  да се поръча 
като опция. Предният мост 
е с електронно-управляема 
паралелограмна система на 
окачване и дисковите спирач-
ки в маслена баня поставят 
на първо място сигурността 
и комфорта на управление. 
Тракторите от серия Х8 са 
16 000 кг максимално допус-
тимо тегло, 3 000 мм колесна 
база и до различни комбина-
ции с до 900/60R42 размер на 
задните гуми. 
Серията McCormick X7 

VT-Drive включва три 4,5-ли-
трови 4-цилиндрови модела 
(X7.440, X7.450 и X7.460) със 
136, 150 и 166 к. с. мощности 
(147, 160 и 176 к.с. с Power 
Plus) и два 6,7-литрови 6-ци-
линдрови модела (X7.660 и 
X7.670) с респективно 181 и 
195 к. с. мощности при Power 
Plus версиите. Всички мо-
дели са оборудвани с Beta 

Power Fuel Efficiency двигате-
ли.  Стандартното оборудване 
при всички модели в серията 
включва 12-инчов сензорен 
екран за управление на ра-
ботните параметри и цялост-
ната работа на трактора. 
Серията McCormick Х6 

VT-Drive също предлага Beta 
Power Fuel Efficiency двига-
тели с Power Plus система, 
която повишава стандартни-
те 114, 121 и 130 к. с. мощно-
сти до респективно 121, 133 и 
140 конски сили. Трите моде-
ла X6.420, X6.430 и X6.440 са 
оборудвани с иновативната 
безстепенна трансмисия на 
Argo Tractors (3-диапазонна), 
4-скоростен синхронизиран 
електро-хидравличен ВОМ, 
заден навес с товароподем-
ност 5 400 кг и мощна хидра-
влична система „затворен 
център“ с дебит 110 л/мин, 
способна да захранва широк 
диапазон от хидроразпреде-
лители.
Обновеният модел 

McCormick X7 Pro-Drive за 
2017 г. (с Powershift с по 4 
предавки в 6 диапазона) бе 

показан с подобренията, за-
имствани от Х8. Те включват 
системата DSM (Data Screen 
Manager) с обновени функции 
за управление, работно меню 
с възможност за персонифи-
циране, както и подобрена 
ергономичност от дясната 
страна на оператора, благо-
дарение на която седалката 
на водача може да се завър-
та на 30°. Всичко това осигу-
рява повишена маневреност 
и видимост по време на обра-
ботките в полето и най-вече 
по време на оран.
Версията Efficient на 

McCormick X7 Pro-Drive е 
основана на концепцията 
за „достатъчно необходимия 
минимум“. Стандартното обо-
рудване предлага 4 Powershift 
скорости и 6 диапазона  
плюс автоматична предавка, 
комбинирани с хидравлична 
система с отворен център с 
дебит 88 л/мин. Като опция 
се предлага т. нар. „load 
sensing” хидравлична систе-
ма с дебит до 123 л/мин.

По материали 
на Оптиком

ването на контрол на разхода на гори-
во и разкриването на причините, които 
водят до по-големи разходи, налага да 
се разработят норми за разход на гори-
во по технологични операции и райони. 
Нормите са база за сравнение с дейст-
вителния разход и когато има големи 
отклонения се извършва анализ, търсят 
се причините за тях и се набелязват пъ-
тища за тяхното преодоляване. 
У нас до 1990 г. се използваха един-

ни разходни норми. Обществените от-
ношения и формата на стопанисване 
предполагаше тази възможност. Освен 
това броят марки и модели трактори и 
работни машини бе относително огра-
ничен. Промените в условията на сто-
панисване и масовото навлизане на 
нашия пазар на над 30 марки трактори 
със средно около 10 модели промениха 
коренно условията. Освен това съвре-
менните машинно-тракторни агрегати 
предполагат възможност за работа съ-
образно конкретните условия с макси-
мална производителност и минимален 
разход на гориво, което може да се 
реализира само при правилно опреде-
ляне състава на агрегата и режима на 
работа на трактора. В същото време 
анализът на техническите характеристи-
ки на съвременните трактори показва, 
че енергонаситеността им се колебае в 

големи граници - почти три пъти. Ако се 
знае енергонаситеността, за конкретен 
трактор може да се определи скорост-
та, при която той достига максимална 
теглителна мощност за конкретния агро-
фон, но тази скорост се съобразява и 
с изпълняваната технологична операция 
и възможностите на работната машина. 
Описаните факти показват трудността 
при определяне на единни норми за 
всички видове технологични операции, 
застъпени в технологиите за отглеждане 
на земеделските култури и различните 
регионални условия. Причините за това 
са много. Te произтичат от особено-
стите на земеделското производство и 
най-общо могат да бъдат обособени в 
следните групи: технически; агротехни-
чески; организационни. 
Към техническите причини се от-

насят: различните марки и модели 
енергетични машини, тяхното техниче-
ско състояние и възраст на експлоа-
тация; техническите характеристики на 
двигателите на машините; съставът на 
машинно-тракторните агрегати, относи-
телното съпротивление на машините, 
скоростта на движение на машинните 
агрегати и пр. 
Агротехническите причини са по-

родени от обстоятелството, че маши-
ните работят на открито и влизат в 
съприкосновение с почвата и отглеж-

даните земеделски култури. Към тях се 
отнасят: почвеното съпротивление на 
конкретния почвен тип (обект на обра-
ботка от машинния агрегат), влажността 
на почвата, каменистостта на почвата, 
наклонът на терена (обработвания учас-
тък), надморската височина на полето, 
заплевелеността на обработвания учас-
тък, наличието на препятствия в него, 
състоянието на прибираната маса (по-
легналост на посева) и др.
Организационните причини са 

свързани с организацията на придвиж-
ване на машинните агрегати от участък 
на участък и начините на движение на 
агрегатите, съобразно конфигурацията 
на обработваните терени и изисквания-
та на агротехниката към извършваната 
технологична операция.
Планирането на разхода за гори-

во за производствената дейност на 
стопанството налага разработване на 
норми за гориво за съответните тех-
нологични операции и конкретните 
почвено-климатични условия. Нормите 
за разход на гориво могат да се раз-
работят по три метода: аналитичен, 
експериментален (чрез проведен хро-
нометраж на изпълнението на техноло-
гичните операции) и смесен. 

Георги Костадинов, 
Елена Видинова

(Следва)

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ГОРИВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Продължава от стр. 11
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МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

• Автомобилни електронни везни 
(метални или бетонни) с обхват 
от 10000 до 80000 кг и от 1÷ 24м

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя

7005 гр. Русе, 7005 гр. Русе, 
бул. “Родина”-80бул. “Родина”-80
082 / 84 44 69, 082 / 84 44 69, 
0888 85 70 850888 85 70 85

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.coe-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.co

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Българите първи започнали да пишат на кирилица. 

Днес кирилицата се използва както от славянски, така и от 
неславянски народи. С приемането на България в Европей-
ския съюз тя  става третата официална азбука на ЕС след 
гръцката и латинската.

 Българската армия никога не е губила знаме в битка.

 София съществува отпреди 7000 години, което я прави 
един от най-старите градове в Европа.

По материали на ЗТ
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КОНТАКТИ:
Гр. Перник кв. Мошино, 
индустриална зона

Web: www.inproteh.com

Евгени Червенков – управител
Тел.: 0878 101 381

Email: evgeni_chervenkov@abv.bg

Радослав Червенков – 
организатор производство

Тел.: 0878 101 387 
Email: rad.chervenkov@gmail.com

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

 Плугове
 Други

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

Производство на консумативи за земеделска 
техника от износоустойчива стомана 
ХАРДОКС:

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

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

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

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

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

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

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

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

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

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:



15
бр. 23-2016

Хидак

Балонни 
хидроакумулатори 
с номинален обем до 450 l 
и работно налягане 
до 1000 bar

Мембранни 
хидроакумулатори 
с номинален обем до 4 l 
и работно налягане 
до 350 bar

Азотозареждащи 
устройства 
за хидроакумулатори

Пълнене и тестване 
с азот 
на хидроакумулатори

Резервни части 
от склад

INTERNATIONAL
Компоненти, системи 
и сервиз за селскостопански машини

За контакти:
Тел.: 02 9706000 
София

Тел.: 042 985 400 
Стара Загора

Тел.: 052 730 050
Варна

Е-mail: sales@hydac.bg
Internet: www.hydac.bg
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