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Земеделие

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УВАЖАЕМИ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИЦИ, 

В ръцете Ви е новият Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за 
растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати за 2017 г. Книгата се 
актуализира всяка година и се ползва с безспорен авторитет сред производителите, специалистите по растителна 
защита, контролните органи, научните и преподавателски среди в селскостопанския отрасъл, както и сред 
фирмите производители и дистрибутори на продукти за растителна защита и торове. 
От този Справочник получавате актуална и сигурна информация  за регистрираните растителнозащитни 

продукти в България, което е пряко свързано с прилагането на добрите растителнозащитни практики, включващи  
в себе си използването само на разрешени и ефикасни продукти за растителна защита, за производството 
на висококачествена, здрава и защитена от вредители продукция от растителен произход, съответстваща на 
общоевропейските стандарти. Разполагайки с актуалната информация, публикувана в новия Справочник, Вие ще 
можете успешно да отговорите на изискванията и критериите за ефективно и щадящо околната среда земеделско 
производство, което е и един от основните приоритети на МЗХ. 
На добър час!

МИНИСТЪР

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Да си припомним как 
премина стопанската 2016 
година за земеделието. От-
ворете вестник „Земеделска 
техника“. Ако нямате кни-
жния вариант, потърсете го 
на електронната страница 
www: zemedelskatehnika.com, 
там е цялото течението в елек-
тронен вид.
Започва годината, зима е. 

Мероприятията, които могат 
да се извършват през периода 
януари - април, са резитба, 
пръскане, торене, закупуване 
на семена, а през месец ап-
рил започва сеитба, работа 
в горското стопанство. Пред-
лагат се технологии, семена, 
препарати, торове и машини 
за стопанската година.
Първият брой за 2016 г. е 

посветен на професионалния 
празник на растителнозащит-
ника (16 януари). На този ден 
обществеността чества юби-
лей - 120 години растителна 
защита в България – излиза-
не на първия закон за мер-
ки срещу филоксерата. Има 
поздравления от Българска-

та агенция по безопасност 
на храните, от асоциации, 
материали по темата от спе-
циалисти, интервюта с млади 
земеделски производители, 
реклами за растителна защи-
та - препарати, машини. 
Януари е тясно свързан и 

с първото изложение по зе-
меделие – Борсата за семена 
и посадъчен материал – Доб-
рич. Поместени са материали 
за семена на пролетници, за 
биологичното земеделие, за 
автоматичен контрол на сек-
ции на пръскачки. Съобщава 
се за новото ръководство на 
Русенския университет „Ангел 
Кънчев” - за първи път ректор 
е жена – проф. д-р инж. Вели-
зара Пенчева. Има публика-
ции за постигнати награди на 
марката Landini на изложе-
нието Агритехника, Хановер.
През февруари се про-

вежда Четвъртият семинар на 
Асоциацията на земеделските 
производители в България. 
Месецът е свързан и с две от 
големите земеделски изложе-
ния в страната – Агра и Вина-
рия в Пловдив. Има реклами 
и материали на фирми и на-
учни институти за предлагани 
машини, технологии, сортове, 

семена – всичко за земедели-
ето. Съобщава се, че в Аграр-
ния университет е избран нов 
ректор – проф. д-р Христина 
Янчева, има информация за 
Факултета по лозарство-гра-
динарство. Разглеждат се ма-
шини за сеитба, растителна 
защита, торене и др.
През месец март е голя-

мото изложение Бата Агро, 
Стара Загора. Дава се нова-
та концепция за развитие на 
селскостопанската академия. 
Информира се за земедел-
ската кооперация „Единство”, 
за българската машинострои-
телна фирма „Раломекс”, коя-
то е вече 40 години на пазара. 
Съобщава се за наградени на 
изложението Агра (Екофол, 
ССА). Има материал за ма-
шина за прибиране на зрял 
фасул на откоси (РУ „Ангел 
Кънчев”, Ритъм инженеринг). 
Под наслов „Бъдещето е вече 
тук” са представени атрактив-
ни предложения на най-но-
ви трактори, комбайни (New 
Holland), на високопроходими 
машини (Reform), почвообра-
ботващи машини (култивато-
ри Potila), за сеялки (Sulky), 
пръскане (дюзи Lechler), за 
поливане (капково), за гор-

ското стопанство (Hittner) и 
др., които се предлагат на 
българския пазар. Публику-
вани са покана и информа-
ция за изложението Техагро 
в Бърно, Чехия през април. 
Отбелязва се дейността на 
проф. Чавдар Петков, създал 
първия терминологичен реч-
ник за земеделска техника. 
През месец април е из-

ложението „Природа, лов и 
риболов”, Пловдив и Седми-
ца на гората. Във вестника 
са включени материали и ре-
клами на държавните ловни 
стопанства. В средата на ме-
сеца се проведоха Конгрес и 
изложба „Енергийна ефектив-
ност и възобновяеми енергий-
ни източници”. Радостното бе, 
че рекламата и подготвеният 
материал във в. „Земеделска 
техника” за електрическите 
транспортни средства бяха 
в унисон с най-актуалната 
тема на конгреса. Младите 
не са забравени с интервю-
то „Земеделието-призвание” 
с Илонка Георгиева (Универ-
сал – НВГ). Има материали за 
оранжерийно производство, 
за предпазни мрежи и др.
Вестникът присъства на 

МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 2016 г. - БЪЛГАРИЯ

Продължава на стр. 8
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Вредната дейност на болестите, 
неприятелите и плевелите при земе-
делските култури пряко или косвено 
се отразява върху добива. До каква 
степен растенията понасят различни 
степени на повреди, могат ли да ком-
пенсират част от загубите, кога нане-
сените повреди водят до загуби със 
стопанско значение, са моменти, чи-
ето добро познание е предпоставка 
за необходимостта от провеждане на 

РЗ

www.tractorinvest.com

гр. Карлово, „Околовръстен път“ №2, 
0879 011 010; 
0888 459 108; 
0885 878 444

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага всички модели трактори и комбайни на 

фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на во-
дещи световни 
фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.
гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 

GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

- Откога се от-
белязва празни-
кът на растител-
нозащитника?

- Началото на 
растителната за-
щита в България 
е поставено на 16 
януари 1896 годи-
на. С указ на княз 
Фердинанд I е об-
народван първият 
законодателен акт 

в областта на растителната защита. С 
него се поставят основите на растител-
ната защита. Той е бил свързан с мер-
ките за борба с филоксерата по лозята, 
както и с мерките за справяне след оп-
устошаването на лозята в България през 
този период. Тогава всъщност е поста-

вено началото на професията „Расти-
телна защита“. Официално в „Държавен 
вестник” през 2006 година се обявява 16 
януари за Ден на растителнозащитника 
и е първото честване, като официален 
празник. Оттогава до сега всяка година 
на тази дата честваме професионалния 
си празник. Тази година се отбелязва 
121 годишнина от развитието на расти-
телнозащитната наука. 
Аз продължавам да твърдя, че расти-

телнозащитниците са „лекарите“ на рас-
тенията – те поставят диагноза и уста-
новяват съответната мярка за лекуване 
на растението, за да може то да оцелее. 
Работата на растителнозащитниците е 
изключително отговорна, защото храни-
телната верига започва от растенията, 
няма ли здрави растения, всеки по тази 
верига ще страда. Този празник не е 

само на администрацията, а и на всички 
професионалисти по растителна защита 
в бизнеса, в селскостопанската наука, 
от където идва най-големият принос. Ние 
като администрация работим земедел-
ският производител да получава здрава, 
качествена и устойчива продукция чрез 
прилагане на най-модерни решения в об-
ластта на растителната защита.

- Какво се постигна в областта на 
растителната защита през миналата го-
дина?

- През 2016 година БАБХ отново из-
върши много проверки на препарати 
за растителна защита (ПРЗ). Бяха на-
правени и много проверки на търговци, 
предлагащи ПРЗ, на земеделски произ-
водители, които търгуват със земеделска 
продукция в други държави. Това е част 

Вили Харизанова

121 ГОДИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Интервю с инж. агроном Антон Величков, зам. изп. директор на БАБХ

Антон Величков

Продължава на стр. 4

Аграрен университет 
- Пловдив отново получи 
първо място в Рейтинго-
вата система на висшите 
училища в България в про-

фесионално направление „Растителна 
защита”. Факторите, на  които се дъл-
жи това високо признание, са много, 
но най-вече актуалните  учебни плано-
ве и програми, по които се осъществя-
ва обучението, съвременната база  и 
високата квалификация на преподава-
телския състав от Факултета по расти-
телна защита и агроекология.
Основаният през 1983 г. и единствен 

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА 
ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛOГИЯ

Ганка Баева

Продължава на стр. 4

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Продължава на стр. 8
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РЗ

от работата на фитосанитарния контрол, 
който проверява на терен земеделски-
те производители, за да сме сигурни, че 
продукцията може са се движи свободно 
на пазара. От друга страна, през годи-
ната нямаше много сериозни нападения 
от вредители върху земеделските култу-
ри. Дори да имаше такива, чрез бюле-
тините и препоръките, които сме дали 
в областните дирекции, не допуснахме 
масови нападения на вредители. Изми-
налата година беше по-благоприятна от 
растителнозащитна гледна точка спря-
мо 2015 година. Разбира се, имаше и 
проблеми. Установихме във все повече 
райони разпространение на новия вре-
дител в страната – дрозофила сузуки 
(Drosophila suzukii). Тя е от вида на вине-
ните мушици, напада меките плодове на 
малини, ягоди, боровинки. През 2016 ут-
върдихме национална програма за мер-
ки за контрол на този вредител, защото 
той е изключително опасен за плодово-
то производство в България. Насоката, 
която се пое от МЗХ през последните 
2 години, беше да се подпомага малко 
повече плодовото и зеленчуковото про-
изводство. Затова особено внимание 
обърнахме на дрозофила сузуки. Разре-
шихме препарати за растителна защита 
за борба, направихме национална про-
грама за фитосанитарен контрол, така 
че земеделските производители да имат 
под ръка продукти, с които, ако вредите-
лят се появи в тяхната площ, да могат да 
се справят.
Открихме и нов вредител за тери-

торията на Европейския съюз. Това е 
един акар по Годжи берито. Годжи бери 
е култура, която все повече се застъп-
ва в България като биопроизводство. За 
първи път го установихме на територията 
на ЕС в нашата страна. Открихме го по 
време на рутинни проверки при произ-
водителите на биопродукция. През тази 
година предстои да одобрим препарати, 
да изготвим програми за борба срещу 
този нов акар. За разлика обаче от дро-
зофила сузуки, акарът е строго специа-
лизиран по годжи бери. Като икономиче-

ски обоснован вредител дрозофилата е 
по-важна.
По отношение на контрола отчитаме 

един все по-ясен проблем и за 2016 го-
дина. Макар че резултатите спрямо 2015 
са по-добри, може би защото имаме 
по-добър контрол, търговията с нелегал-
ни продукти за растителна защита се 
увеличава. Заловихме 6 тона продукти. 
Те са на базата на рутинните ни провер-
ки на границата, както и във вътрешност-
та на страната за продажба, предлагане 
и употреба на нерегистрирани продукти, 
влезли нелегално на наша територия. Те 
са прахообразни и течни препарати, как-
то и нерегистрирани торове. Най-много 
навлизат от Турция, има и от Сърбия и 
от Македония, но са в пъти по-малко. 
Имаме 24-часов контрол на границата 
и въпреки това основно тези продукти 
влизат прикрити зад други стоки в мал-
ки пратки и в малки превозни средства. 
Най-големи количества нелегални препа-
рати сме хванали по границата. Пробле-
мът с нелегалния внос продължава да 
бъде приоритетен и за 2017 година. С 
капацитета, с който разполагаме, мисля, 
че сме постигнали доста, но няма как да 
се справим сами с него, без да ни по-
магат и други институции като полиция, 
следствени органи, бизнес.
През 2016 година има разрешени 

над 240 продукта за растителна защита 
- подновени, с изменения в разрешава-
нето, зонални разрешавания, взаимни 
признавания. Смятам, че това е една 
положителна оценка за БАБХ. Със съз-
даването на Центъра за оценка на риска 
по хранителната верига смятам, че тази 
тенденция за увеличаване броя на раз-
решените продукти ще се запази и през 
2017 година.

- Какво предстои пред растителната 
защита?

- За 2017 година ни предстои и за-
конодателна инициатива – влизането в 
сила на регламент за фитосанитарен 
контрол, който има за цел да направи 
по-прозрачни процедурите за земедел-
ските производители. Освен това този 
регламент, разбира се, помага да се 

облекчи административната тежест на 
операторите, които пряко са ангажирани 
с него. Регламентът разписва правила, 
които да са идентични за всички дър-
жави членки на ЕС по отношение на 
растителното здраве и опазването на 
културите. Предстои ни и законодателна 
инициатива – публикуването и обнарод-
ването на още няколко наредби. Вече 
финализираме процеса по издаването 
на наредби по новия Закон за защита 
на растенията. Една част от тях излязоха 
и вече са обнародвани в ДВ.
Друго важно нещо е подготовката на 

страната за председателството в облас-
тта на растителната защита през 2018 
година. Ние като администрация в рас-
тителната защита имаме ангажимент да 
подготвим приоритети и екип, който да 
ръководи председателството. Започнали 
сме подготовка от сега.

- Како ще пожелаете на Вашите ко-
леги?

- Искам всички растителнозащитници 
да се чувстват горди и да имат само-
чувстие затова, че лекуват растенията 
- основната брънка на хранителната ве-
рига. От техните знания, умения и компе-
тенции зависят много хора. Дано тази го-
дина да е по-лека от растителнозащитна 
гледна точка, да няма силни нападения 
от вредители. Нашата цел е да контро-
лираме вредителите до такова ниво, че 
да не нанасят икономически вреди върху 
растенията. Фокусът ни трябва да е и 
върху опазване на околната среда и чо-
вешкото здраве, тъй като голяма част от 
средствата за растителна защита са хи-
мически, и са бързо и достъпно средство 
за водене на борба срещу вредителите. 
Има и биологични средства, но е нуж-
но още време и насърчаване от страна 
на държавата и администрацията, за да 
навлязат по-бързо в практиката, защото 
предимствата им са неоспорими. Трябва 
да направим така, че обединени наука, 
администрация и бизнес да повишат по-
знанията и добрите фермерски практи-
ки на земеделските производители. Да 
бъде плодовита 2017 година за всички.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

121 ГОДИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 3

по рода си в България фа-
култет успешно съчетава 
традиции и новаторство и 
през изминалите повече от 
30 години се е наложил като 
водещ образователен и на-
учен център в областта на 
растителната защита. През 
годините  повече от 6000 ба-
калаври и магистри са полу-
чили знания и дипломи, за-
щитени  са над 90 докторски 
дисертации, включително 29 
от чуждестранни докторанти.  
Учебният процес се извежда 
на отлично ниво от утвърде-

ни и високо квалифицирани 
преподаватели, между които 
1 чл. кор. професор, 10 про-
фесори, 16 доценти, 16 асис-
тенти и главни асистенти.
Студентите от факултета 

имат възможност да про-
веждат част от обучението 
си по програма  Еразъм+,  а 
водещи фирми в областта на 
растителната защита отпус-
кат ежегодно стипендии за 
отличен успех и постижения 
в научно-изследователската 
работа. Различни инициа-
тиви стимулират активното 
включване на студентите 

в научно-изследователска 
дейност, което спомогна за 
многобройните спечелени 
от тях награди и получените 
номинации в престижни кла-
сации.
Високият интерес към 

специалност „Растителна 
защита” се дължи и на до-
брата реализация на па-
зара на труда, която имат 
завършилите бакалаври и 
магистри: в Агенцията по 
безопасност на храните към 
Министерство на земеделие-
то и храните, Агенция „Мит-
ници”,  областните служби 

по земеделие, службите за 
съвети в земеделието, в му-
лтинационални компании и 
местни фирми за РЗ, в земе-
делски структури на частния 
бизнес, свързан с дистрибу-
торска дейност на растител-
но-защитни продукти, в агро-
аптеки, консултантски звена, 
в университети и научни ин-
ститути в областта на земе-
делието, земеделски колежи 
и училища и  др.
Проф. д-р Вили Харизанова

декан на факултет 
„Растителна защита 

и агроекология”

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛГИЯ
Продължава от стр. 3



5
бр. 1-2017

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.

• 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.

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.
     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

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

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 S690 530 2008 3980

МЕГАТРОН - 0888/686 419

Вид машина Машина Модификация Година Часове К.с
Тракт(Цил),-
Комб (хедер)

Цена, лв. 
без ДДС

ТРАКТОР ARION 520 CIS 2008 4360 125 4 60 000 лв.

ТРАКТОР ARION 610 c 2010 3800 125 6 68 500 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2010 4400 260 6 95 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CIS 2015 1460 268 6 177 000 лв.

КОМБАЙН MEGA 350 3D SYSTEM 2007 2500 230 C4,50+РП+АЦ 154 000 лв.

КОМБАЙН MEGA 360 3D SYSTEM 2006 1800 259 C6,60TK 179 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 430  2008 1680 260 C5,40 168 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 440 3D SYSTEM 2015 460/300 286 V6,60TK 279 600 лв.

КОМБАЙН LEXION 550 3D SYSTEM 2009 1780/1260 339 C7,50+TK 258 200 лв.

КОМБАЙН LEXION 760 3D SYSTEM 2013 1200/840 530 V10,50TK 367 500 лв.

УНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014
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ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Търговия с препарати за растителна защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
 Kонсултации по растителна защита 
 Tехнологии за отглеждане и опазване на растенията от болести и неприятели
 Предлага качествени семена, торове и препарати:
 - препарати за РЗ на фирмите: БАСФ, „АГРОБИОТРЕЙДИНГ“, „АГРОТРЕЙД“
 - официален вносител  на семена от „ЛИМАГРЕЙН“ - ФРАНЦИЯ
 - дистрибутор на торовете от „ТИМАК АГРО“, „РОВЕДИ“ и „ЛЕБОЗОЛ“

„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77; тел.: 062/670 158; 062/670 134; e-mail: teraeko97@abv.bg

Реклама
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Реклама

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

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



Цялостно комплексно (правно, техническо 
и икономическо) обслужване на местни 

и чуждестранни инвеститори
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Земеделие

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
Продължава от стр. 3
борба в оптимални срокове. 
Съвременният биоценотичен подход 

в растителната защита е насочен към 
екологосъобразни системи за борба, 
основаващи се преди всичко на уста-
новената агроценоза за дадена кул-
тура в конкретния момент (структура, 
плътност и дялово участие на вредните 
и полезни видове, нанесени повреди) 
съпоставяне на тези показатели с пра-
говете на вредност и едва тогава, ако 
е необходимо, се избира подходяща 
схема за борба. 
Целесъобразността от химически 

третирания се определя от показатели 
като икономическо ниво на вредност и 
икономически праг на числеността на 
вредителя. Щетите от вредната дейност 
на болестите, неприятелите и плевели-
те зависят от срока на поява на вре-
дителите спрямо уязвимите фенофази 
на растенията, особеностите на сорто-
вете при формиране и прибиране на 
реколтата, плътността на вредителите 
и устойчивостта на климатичните усло-
вия, определящи активността на вред-
ните полезни видове.
Необходимостта от борба може да 

бъде обобщена в три момента: крите-
рии за целесъобразността от борба, 
избор на метод и средства за борба 
и определяне на оптималните сроко-
ве за нейното провеждане. Критерии-
те за целесъобразността от борба се 
основават на съпоставяне фактически 
установената плътност на вредителите 
или степента на повреди с икономиче-
ските прагове. Те не са постоянни ве-
личини, а имат различни стойности за 
различните култури, срокове, вредите-
ли и фенофази. При избора на метод и 
средства за борба водещи изисквания 
трябва да бъдат получаване на желана-
та техническа ефективност от меропри-
ятието и обезпечаване безопасността 

здравето на хората и жизнеността на 
околната среда. При подбора на пес-
тицид трябва да се внимава за реду-
ване на препаратите, с цел намалява-
не опасността от селекциониране на 
устойчиви форми на вредителите. 
В периодите през есента, ранната 

пролет и до цъфтежа на растенията могат 
да се използват препарати с по-широк 
спектър на действие, което дава възмож-
ност за намаляване броя на пръскани-
ята. Когато има нападение от няколко 
вредителя, да се комбинират различни 
препарати. Ако някой от вредителите 
е под прага на вредност, следва да се 
избират препарати само за тези, които 
представляват опасност. Съображенията 
за избор на препарат след цъфтежа на 
растенията са аналогични на тези преди 
цъфтежа. Винаги трябва да се предпочи-
тат препарати със селективно действие. 
Ефективността от химическата борба 
се определя и от сроковете на нейното 
провеждане. В основата на това лежи 
правилото за определяне на критичните 
фенофази на нападение и появата на уяз-
вими за препарата стадии на вредителя.
Използването на фенофазите като 

“показател - сигнал“ за извършване 
на пръскане на зеленчукови и особе-
но на овощни култури може да става, 
когато третирането е насочено срещу 
зимуващи стадии и форми на вреди-
телите през невегетационния период. 
В този случай не е необходимо точно 
определяне на срока: когато вредната 
дейност на даден вредител или пери-
од от неговото развитие стават в оп-
ределена фаза от развитието на рас-
тенията, а през другите фенофази не 
може да се осъществи биологичния им 
цикъл; когато появата е по време на 
цъфтеж, период през който не трябва 
да се провежда химическа борба. Не-
посредствено след цъфтежа може да 
се проведе пръскане.

Провеждането на борбата с боле-
стите, неприятелите и плевелите при 
овощните и зеленчуковите култури 
има следните цели: непосредстве-
но опазване на растенията и добива. 
Факторите, които определят необхо-
димостта от борба, са установената 
фактическа плътност на вредители-
те, респективно степен на повреда, 
превишаваща прага на вредност или 
прогнозираната чрез даден метод 
плътност. Полученото въздействие от 
препарата може да бъде както пред-
пазващо, така и лекуващо: предпаз-
ване от намножаване на неприятели, 
болести и плевели, развиващи се през 
целия вегетационен период. Тук има 
възможност да се регулира броят на 
пръсканията, съобразно климатичните 
условия и числеността на полезните 
видове, които не са в състояние да 
редуцират плътността на вредителите; 
предпазване от така наречените „по-
стоянни вредители“, които не могат да 
се регулират от биотичните фактори. 
При тях се налага постоянна борба, 
макар с намален брой пръскания, за 
да не се допусне плътността над пра-
га на вредност; предпазване от по-
тенциални повреди и загуби от някои 
вредители, когато установяването и 
отчитането на плътността им е трудно 
осъществима или сложна за опреде-
ляне, поради скрития им начин на жи-
вот. Вероятните щети от такива видове 
се определя от степента им на раз-
витие в предната година. Тук трябва 
да се имат предвид и неприятелите, 
преносители на опасни вирусни боле-
сти; предпазване от карантинни видо-
ве. При тях отпада критерият праг на 
вредност. Целта на растителнозащит-
ните мероприятия е ограничаването 
им и пълното им унищожаване.

 Доц. д-р Ганка Баева
ИПАЗР „Н. Пушкаров”

МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 2016 г. - БЪЛГАРИЯ

третия национален фестивал 
„Семе българско”, Севлиево 
и на Национален събор на ов-
цевъдите, Лясковец. Броевете 
са с реклами и материали по 
семепроизводство и живот-
новъдство и разбира се за 
земеделска техника. Публику-
ват се материали на община 
Севлиево, за етеричномасле-
ните култури и др. Съобщава 
се за новото ръководство 
на Националната асоциация 
на зърнопроизводителите, а 
проблемите и перспективите 
пред НАЗ представя новият 
председател Светослав Ру-
салов. Има информация за 
нови пръскачки (Vulcano) на 

българския пазар. В броя за 
животновъдството се посоч-
ват българските породи овце, 
за водоснабдяване на ферми-
те, за българските фуражни 
култури. Русенският универ-
ситет публикува за приема по 
аграрните си специалности. 
Разглеждат се ремонтът на 
машинно-тракторния парк, 
машини за зелена линия 
(Enorossi). Съобщава се за на-
градата на завода на Massey 
Ferguson във Франция. 
През месеците май - юни 

– юли приключва сеитбата на 
пролетниците, започва подго-
товката и прибиране на ес-
енниците. За мероприятията 
фирмите предлагат разноо-

бразна техника. В материа-
ли по темата се отразяват 
проблемите на земеделските 
производители.

„Земеделска техника“ при-
съства на изложението в Тър-
говище и на 18-тото Русенско 
изложение, с акцент върху 
механизацията на земедели-
ето. По време на Русенското 
изложение е открит конкур-
сът Отличие „Принос в ме-
ханизацията на земеделието” 
2016 г. Организатори са МЗХ, 
ССА, Русенския университет, 
Аграрния университет, НТС 
по машиностроене и в. „Зе-
меделска техника”. 
От Сдружението на бъл-

гарските производители на зе-

меделска техника разглеждат 
състоянието на българските 
предприятия и посочват, че те 
могат да оцелеят само като се 
обединят. Материалът от асо-
циацията Бата Агро напомня, 
че няма стратегия за земедел-
ската техника. Информира се, 
че на българския пазар има 
товарачи с иновативна тран-
смисия (JCB). Съобщава се, 
че в цялата страна се провеж-
дат демонстрации от фирмите 
вносители на нови машини 
пред земеделските стопани 
(Мегатрон, Интерагри). От-
белязва се юбилейната 110 
годишнина на Института по 
розата и етеричномаслените 
култури. Има интервю с лоза-

Продължава от стр. 2
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ри за проблемите на малките 
стопанства. Оптиком открива 
нов търговски център в Мон-
тана. Събитието е свързано с 
25-годишнината на фирмата. 
Вестник „Земеделска техника” 
им честити юбилея и е удо-
влетворен, че са заедно пове-
че от 20 години. 
Юнският брой е посветен 

на Четвъртия международен 
научен конгрес „Машини за 
селското стопанство”. Има 
материал за задвижваща 
станция (Аграрен универси-
тет), за нова серия на комбай-
ни New Holland и др. Публику-
ват се формуляри за участие 
в Отличието „Принос в меха-
низацията на земеделието”. 
Фирма „Златекс” открива нов 
търговски център в гр. Враца 
и отбелязва 25-годишнината 
от създаването си. На страни-
ците на „Земеделска техника” 
Златекс присъства от 1994 г. и 
сега сме заедно.
През месец юли вестникът 

присъства на 15-тото издание 
на празника „Златна прас-
кова”, Гавраилово. Темата е 
овощарство. Разглеждат се 
проблемите на подотрасъла, 
посочват се български сорто-
ве, има информация за проек-
та „Биоенергия”, за средните 
професионални училища в 
земеделието. Съобщава се 
за нова зелена линия маши-
ни (Enorossi), на товарачи 
(Faresin), за демонстрация на 
машините за лозарство (Оп-
тиком).
През периода август – ок-

томври започва прибиране 
на пролетните култури, подго-
товка и сеитба на есенници-
те. На земеделския пазар се 
предлагат машини за извърш-
ване на мероприятията.
През месец август са из-

ложенията „Селското стопан-
ство и всичко за него”, есен-
ното издание на Бата Агро. 
Проведе се Международна 
конференция „Опазване на 
почвите и водите”. Рекламите 
са свързани и с тези събития. 
Материали отразяват разви-
тието на ССА, състоянието на 
земеделието в Пловдивска 
област, панаирът на киселото 
мляко в Разград и др. Разгле-
дан е проектът „Опазване на 
почвите в България” на доц. 
Георги Митев и има материал 
за почвите и тяхното състоя-
ние и от проф. Светла Русе-
ва. Подписан е договор за 
сътрудничество между Русен-

МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 2016 Г. - БЪЛГАРИЯ
ския университет и Селскосто-
панска академия. Интересни 
са материалите за осветител-
на инсталация за стимулира-
не растежа на растенията, за 
ГМО в храните, за консорци-
ума НАНИКО, обединяващ 4 
аграрни библиотеки, за бла-
готворителната акция с ръж 
„Хляб на мира” 2016. Предста-
вена е серията за товарораз-
товарни дейности Manitou. Във 
вестника е поместено интер-
вю със зам. министър д-р Цве-
тан Димитров, който поставя 
акцент върху важността на до-
брата подготовка на кадрите и 
значението на науката в сфе-
рата на земеделието. Вестни-
кът отбелязва 90 годишнината 
на фирма Пионер семена и 
20 години нейно присъствие в 
България. 
Темата за лозарството е 

застъпена в материалите на 
Института по лозарство и ви-
нарство в Плевен - за ново-
селектираните сортове, доц. 
д-р инж. Тодор Хаджиев раз-
глежда български разработки 
за механизирана резитба на 
лозя, а Аквамат представят 
системи за капково напоява-
не. Публикувано е интервю с 
Тодор Николов, председател 
на Бата Агро, за целите на 
асоциацията.
През септември тради-

ционно вестник „Земедел-
ска техника” отразява Деня 
на Карнобат и Пловдивския 
панаир. Има публикации за 
новоселектирани сортове 
ечемик на Института по зе-
меделие и за състоянието 
на земеделието в Карнобат. 
С редица интервюта - на 
изпълнителния директор на 
Добричкия панаир, с упра-
вителя на фирма Плантис, 
със Синджента, Арма трак, 
Пионер семена се отразява 
земеделския пазар. Публику-
вани са машини за Отличието 
„Принос в механизацията на 
земеделието“. Отразен е фол-
клорния фестивал в Жеравна.
През октомври има брой 

за XII Изложение по животно-
въдство, Сливен. Поместена е 
статия за динамиката на броя 
на животните под селекцио-
нен контрол, за синтетичната 
популация българска порода 
овце. Има текст за 25-годиш-
нината на тракторите Fastrac. 
В броя за земеделската 

наука са поместени поздрав-
ления от министъра на МЗХ и 
на председателя на ССА към 

научните работници. Публику-
вано е интервю с проф. д-р 
Живко Давчев от универси-
тет „Св. Кирил и Методий” 
в Скопие за земеделието в 
Македония. Показани са нов 
инерционен семеотделител 
на Аграрния университет, има 
предложения на ДЗИ, Генерал 
Тошево за есенната сеитба.
През периода ноември 

- декември вече е прибрана 
реколтата, начало е на нова-
та стопанска година. Земе-
делските стопани започват 
закупуването на нова техника 
и търговските фирми предла-
гат най-доброто, с което чес-
то участват и в конкурса по 
направление „Иновации”. 
Вестник „Земеделска тех-

ника” отбелязва международ-
ните изложения за прера-
ботка в Интер експо център. 
Поздрави членовете на Асо-
циацията на млекопреработ-
вателите в България по повод 
25-годишния им юбилей. Има 
материал за влиянието на 
микроклимата върху животни-
те. Отбелязано е посещение-
то на български земеделски 
производители в заводи на 
Mccormick в Италия. Помес-
тено е интервю с управителя 
на СД „Петко и Иван Драга-
нови”, как дейността на бъл-
гарски производител и вно-
сител на техника продължава 
да е успешна. Отбелязан е 
Световният ден на почвите (5 
декември) и Националният аг-
росеминар на зърнопроизво-
дителите, който е посветен на 
10 години НАЗ. Поздравени 
са доц. д-р инж. Ангел Три-
фонов и Марин Маринов по 

случай техните юбилеи. 
За отчитане резултатите 

от конкурса „Принос в меха-
низацията на земеделието” 
бе подготвен специален брой. 
Министърът на МЗХ поздра-
ви организаторите за третото 
издание на Отличието. ССА, 
РУ „Ангел Кънчев”, Аграрен 
университет, НТС по машино-
строене, „Земеделска техни-
ка“ поздравиха участниците. 
Показани бяха всички машини 
и земеделските производите-
ли, участващи в конкурса. 
Краят на годината се от-

беляза с празничния Нового-
дишен брой. Традиционно 
има поздравление за Новата 
година от министър Танева 
към всички в сектор „Земе-
делие”. Фирмите участват с 
новогодишни поздравления. 
Поместени са традиционните 
именник, календар за 2017 г. 
и календар на професионал-
ните празници. В броя е на-
правен анализ на проведения 
конкурс „Принос в механиза-
цията на земеделието”, полу-
чените награди в трите на-
правления и връчването им. 
Публикувани са поздравлени-
ята на проф. Живко Давчев 
от Македония и на Алексан-
дър Йоцев от Българска сто-
панска камара. Отбелязани 
са 120-годишнината от рожде-
нието на проф. Борис Илиев, 
основоположник на механи-
зацията в земеделието и 60 
годишнината от създаването 
на Центрове за изпитване на 
техника в гр. Пловдив и Русе.
Да ни е честита Новата 

2017 година!
ЗТ

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ГОРИВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

(Продължава от бр. 23)
Първият метод дава при-

близителни резултати и може 
да се използва за най-общи 
сведения и изчисления от 
по-обобщен характер. Втори-
ят е за предпочитане при пла-
ниране на производствената 
дейност от фермерите, за-
щото е по-точен и най-добре 
отговаря на конкретните поч-
вено-климатични условия на 
земеделското производство. 
Третият метод използва въз-
можностите, които дават пър-
вите два и намалява недоста-
тъците им.
Аналитичният метод за 

определяне на нормите за 
разход на гориво се базира 
на специфичния разход за 
енергетичната машина (даден 
от производителя на маши-
ната), номиналната мощност 
на двигателя и степента на 
натоварване при изпълнение 
на дадена технологична опе-
рация в земеделието.
Методът на хронометра-

жното наблюдение на всеки 
вид технологична операция 
при конкретни почвено-кли-
матични условия позволява 
да се анализира разхода на 
гориво при различни режими 

Продължава на стр. 11
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ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ГОРИВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Георги Костадинов Елена Видинова

на работа на машинния агрегат (съответ-
но за основна работа, празни ходове, 
завой, придвижване на машинния агре-
гат от участък на участък).  Този метод 
е целесъобразно да се използва за раз-
работване на типови норми за разход 
на гориво по видове технологични опе-
рации в земеделието, които са в осно-
вата на плана за необходимото гориво 
на дадено земеделско производство 
и даден период от време. Прилагането 
на метода налага разпределение на те-
риторията, използвана за земеделско 
производство, в зони. Характеристиката 
на зоните трябва да отразява типичните 
стойности на показателите, характеризи-
ращи почвено-климатичните условия за 
района (почвено съпротивление, влаж-
ност, наклон, степен на заплевеленост и 
др.) и типичните конфигурации на земе-
делските участъци. Цялото многообразие 
на агротехническите и организационни 
фактори не могат да се отразят в типо-
вите норми (това не е и необходимо). 
Наличието на съществени отклонения от 
типовите стойности се отразяват с коре-
кционни коефициенти.
Типовите норми за разход на гориво 

се разработват по видове технологични 
операции и енергетични машини. Те се 
разработват за площи с равен терен, без 
камъни и препятствия, и с правилна кон-
фигурация на участъците. Поради това, 
че не всички площи отговарят на тези 
условия, определените норми при описа-
ните условия се коригират с коефициен-
ти. Когато конкретните производствени 
условия се различават съществено от 
разработените типови норми, тогава се 
пристъпва към разработване на индиви-
дуални норми за разход на гориво. На-
личието на норми за раз-
ход на гориво позволява 
да се разработят норма-
тиви за разход по видове 
производства, както и да 
се извърши планиране 
на месечната и годишна-
та потребност от гориво 
за стопанството. Проце-
сът на планиране на този 
вид ресурс позволява да 
се създаде съответната 
организация на произ-
водствените и финансови 
ресурси, която да не съз-

дава административни пречки за изпъл-
нението на производствените операции 
в земеделието. Освен това наличието на 
норми за разход на гориво подпомага 
контролната дейност както в стопанство-
то, така и от страна на държавните ор-
гани. При установяване на преразход се 
търсят причините  (обективни и субектив-
ни) и се предприемат мерки за тяхното 
отстраняване. 
Композирането на машинно-тракто-

рен агрегат (МТА), съобразен с конкрет-
ни условия, не е лека задача. Агрегат, 
който работи добре една година, на след-
ващата може да не се държи така, което 
зависи от промени в метеорологични-
те условия и използваните технологии. 
Непрекъснатото подобряване и усъвър-
шенстване на машините прави старите 
морално остарели. На промяна подлежи 
и обслужваната площ, и използваните 
работници. Всички тези променливи не 
винаги са предвидими. Доброто и доста-
тъчно гъвкаво управление изисква добро 
адаптиране към широк набор от изиск-
вания. При дългосрочна прогноза трябва 
да се имат предвид регионалните усло-
вия и използваните технологии, както и 
рисковете свързани с производството. 
Работата на машините често зависи от 
уменията на тракториста и/или почвени-
те и климатични условия. Въпреки това 
различията между работата на машини-
те при конкретни условия могат да се 
оценят с полски опити. 
Изборът на даден МТА е съпроводен 

с отговор преди всичко на въпроса за 
минимизиране на разходите. Ако един 
агрегат е твърде голям за дадено сто-
панство, това ще доведе до необосно-
вани разходи, и обратно, ако се рабо-
ти с малък такъв в голямо стопанство, 
това може да доведе до по-нисък добив 
и понижаване на качеството на полу-
чената продукция. На фиг.1 е показано 
влиянието на условния размер на даде-
но стопанство върху съставните и общи 
разходи. От фигурата се вижда, че раз-
ходите за труд намаляват най-малко с 
нарастване на площта, след което са 
експлоатационните разходи. Използва-
нето на по-голям МТА позволява да се 
работи с по-голяма производителност, 
но при нарастващи експлоатационни 
разходи. В крайна сметка това намаля-

ване е значително по-малко в сравнение 
с нарастването на съпътстващите разхо-
ди – амортизация, лихви върху инвести-
цията, данъци, застраховки, съхранение. 
Сериозно отражение върху разходите 

има и изпълнението на агротехническия 
срок, защото в повечето случаи добивът 
и неговото качество зависят от спазва-
нето на агротехническия срок на отглеж-
дане и прибиране. Например на фиг. 2. 
е показан характерът на изменение на 
добива в зависимост от изпълнението на 
агротехническия срок на сеитба. Подобен 
характер има и кривата на изменение 
на добива в зависимост от изпълнение 
на срока на прибиране. Вижда се, че от 
съществено значение е определянето на 
осъвременени регионални агротехниче-
ски срокове, съобразени с промените в 
климатичните и икономическите условия. 
Не трябва да се пренебрегват и еколо-
гическите последствия при извършване 
на дадени производствени операции в 
неподходящи за това условия.
Основно перо в експлоатационните 

разходи са тези за гориво. За  всяка 
операция те са различни и зависят от 
използваните марки и модели енергетич-
ни машини, техническите характеристики 
на двигателите на тези машини, състава 
на МТА и скоростта му на движение. 
Върху тях влияят и редица други факто-
ри. В този смисъл реалните разходи на 
гориво могат да се колебаят до ±35%. 
От друга страна, ефективността на трак-
торите непрекъснато се повишава. Из-
следователите са установили, че може 
да се подбере такъв режим на работа на 
двигателя, който да е съобразен с изпъл-
няваната технологична операция и да е 
предпоставка за намаляване на разхода 
на гориво. 
В зависимост от търсената прециз-

ност разходите при различните почвооб-
работващи операции при различни усло-
вия и дълбочини могат да се изследват 
и моделират. Това е предпоставка за из-
ползване на смесения подход за разра-
ботване на норми за разход на гориво и 
на базата на типови норми и използване 
на корекционни коефициенти, съобразно 
конкретните производствени условия 
формиране на индивидуалните норми. 

Проф. д-р Георги Костадинов, 
Доц. д-р Елена Видинова

Фиг.1. Влияние на условния 
размер на стопанството 

върху разходите

Фиг.2.  Изменение на добива в зависимост 
от изпълнението на агротехническия срок 

на сеитба

Продължава от стр. 9
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