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Земеделие

НОВ СОРТ ПИПЕР „ИВАЙЛОВСКА КАПИЯ “
България е известна със 

сортовото многообразие от 
пипери, със селекционните 
постижения и традициите в 
отглеждането и консумаци-
ята на тази култура. На зе-
меделските производители 
се предлага нов сорт пипер 
– Ивайловска капия, който 
премина успешно двугодишно-
то изпитване за Различимост, 

Хомогенност и Стабилност в 
Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване и семепроиз-
водство и предстои издаване-
то на сертификат от Патент-
ното ведомство на Република 
България. Той принадлежи към 
подвид Едроплодни пипери, 
групата на Дългите пипери, тип 
Капия. 

Сорт „Ивайловска капия“ 

е съвместна разработка на 
Опитна станция по поливно 
земеделие – гр. Пазарджик и 
Институт по зеленчукови кул-
тури „Марица“ –  гр. Пловдив. 
Създаден е чрез много-

кратен индивидуален и лине-
ен отбор в местна популация 
от Пазарджишки район от 
авторски колектив: доц. д-р 
Христина Георгиева, доц. д-р 
Величка Тодорова, проф. д-р 
Стойка Машева, проф. д-р Га-
лина Певичарова, гл. ас. Ана 
Самодова. 
Подходящ е за отглеждане 

по технология за средно ранно 
полско производство, но ус-
пешно би могъл да се отглежда 
и в полиетиленови оранжерии 
за получаване на по-ранна 
продукция.
Сорт „Ивайловска капия“ 

формира растения с индетер-
минантен растеж, със здраво 
стъбло, с две-три разклонения 
от първи порядък. Характери-
зира се с висящи, капиевидни, 

дълги до много дълги, широки 
до много широки, едри, едно-
върхи плодове. Плодовете са 
много атрактивни и се отли-
чават с лъскава и гладка по-
върхност. Върхът е прав или 
завършва с кукичка. При на-
длъжен пререз плодовете имат 
средно триъгълна форма, а при 
напречен – кръгла. Окраската 
на плодовете преди зрелост 
е зелена до тъмнозелена, а в 
зрелост – наситено червена. 
Ивайловска капия е ви-

сокопродуктивен сорт, който 
се харакеризира с по-добри 
морфологични характеристики 
на плода - дължина, диаметър 
при основата, дебелина на пе-
рикарпа (стената на плода) и 
средно тегло на плода. Също 
така се отличава и с по-високи 
химико-технологични качества 
на продукцията – съдържание 
на багрила в свежата продук-
ция, беляемост на кожицата, 
дебелина на перикарпа  и 
обща сензорна оценка след 
преработка в печена капия. 

Продукцията на сорт 
Ивайловска капия е пред-
назначена за консумация в 
свежо и преработено със-
тояние – печене, маринова-
не, за лютеница и др.
доц. д-р Величка Тодорова,
ИЗК „Марица”, Пловдив

само за човека, 
но и за живот-
ните. В нашата 
страна съществу-
ват столетни тра-
диции, свързани 
с неговата консу-
мация. Той може 
да се използва 
и като вариво, и 
като продукт за 

консервиране.
В агротехническо отно-

шение значението на фасу-
ла е особено голямо. Като 
култура, принадлежаща към 

Илия ИлиевИлия Илиев

СОРТОВЕ ПОЛСКИ ФАСУЛ ЗА ДИРЕКТНА ЖЪТВА

Генчо МилевГенчо Милев

В България фасулът е 
най-разпространеното и 
икономически важно вари-
во, източник на пълноценни 
растителни белтъчини не 

голямото семейство на бо-
бовите, той има уникалната 

способност в симбиоза с гру-
Продължава на стр. 7
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АЗПБ

08-10 февруари 2017 г., хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В БЪЛГАРИЯ

10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС
Началото на българския 

дебат за развитие на земе-
делието у нас и Общата сел-
скостопанска политика след 
2020 г. ще бъде поставено по 
време на Петата Национал-
на среща на земеделските 
производители. Форумът е 
най-мащабното земеделско 
събитие у нас и се организи-
ра от АЗПБ. 
В дискусиите по време на 

юбилейното издание, което 
тази година е с мото „10 го-
дини членство на България в 
ЕС“, ще се включи досегаш-
ното политическо ръковод-

ство на МЗХ и на ДФ „Земе-
делие“. Очаква се служебният 
министър на земеделието да 
направи своя публичен дебют 
в рамките на земеделската 
проява. По покана на пред-
седателя на АЗПБ Венцислав 
Върбанов официален гост на 
форума от Европейската ко-
мисия ще бъде генералният 
директор на ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ 
Йежи Плева.
Сред официалните гости 

на конгреса ще бъдат авто-
ритетни представители на 
европейските институции, 

множество държавни екс-
перти, официални лица от 
централната и териториална 
администрация, авторитети от 
научните среди, реномирани 
представители от банковия и 
търговския сектор.
Дискусиите ще бъдат во-

дени от председателя на 
АЗПБ, Венцислав Върбанов, 
а модератори ще бъдат Ивай-
ло Тодоров, член на УС на 
АЗПБ и изпълнителния ди-
ректор на асоциацията Таня 
Дъбнишка.  

„Имаме амбицията заед-
но с поканените министри 

на земеделието и храните от 
различни мандати, с насто-
ящото ръководство на ДФ 
„Земеделие“ и с експерти от 
централната администрация 
да направим ретроспекция 
на 10-годишното членство на 
страната ни в ЕС, с което 
да поставим на национално 
ниво и начало на подготов-
ката за дебат в сектора за 
ОСП след 2020 г. За тази цел 
сме поканили и нашите парт-
ньори от неправителствения 
сектор“, заяви председате-
лят на АПЗБ Венцислав Вър-
банов.

Начало на традиционната вече сре-
ща на земеделските производители, 
АЗПБ постави през 2013 г. През след-
ващите години традицията се затвърди 
и с всяка изминала година форумът 
става все по-мащабен, а интересът  
към него все по-голям.
Към настоящия момент са прове-

дени четири успешни издания на кон-
ференцията. Ежегодно, в рамките на 
два дни, АЗПБ събира под eдин покрив 
фермерите от различните сектори с  
ръководството на МЗХ и ДФ „Земеде-
лие“, множество държавни експерти, 
представители на централната и те-

АГРОСРЕЩАТА ДОСЕГА
гр. София 1606, ул. “Владайска” 29, офис 8, тел./факс: 02/ 951 62 65 

GSM: 0882 512 199, e-mail:info@azpb.org, www.azpb.org

риториална администра-
ция, авторитети от науч-
ните среди, реномирани 
представители от банко-
вия и търговския сектор. 
Представители на фирми 
анонсират пред участни-
ците най-новите си про-
дукти и услуги.
Целта на Национал-

ната среща на земедел-
ските производители е 
да покаже ключовата 
роля и значение на земе-
делския бранш, да бъдат 

обсъдени състоя-
нието, политиките и бъдещето 
на сектора, с една цел – раз-
витие на устойчив и конкурен-
тен агросектор в национален и 
международен план.
Форумът е платформа за 

представяне на новостите в 
сектора, място за дискусии, 
обмяна на идеи, решения и 
представяне на добри практи-
ки, платформа, стремяща се да 
привлече повече ангажирани 

участници в един открит, по-най важни-
те и актуални въпроси диалог.
Освен традиционно присъстващи-

те в програмата актуални теми като 
предстоящата Кампания по директни 
плащания 2017 г., новости в схеми и 
мерки за подпомагане и др., на пред-
стоящата, Пета юбилейна среща фокус 
ще бъде поставен и на темите: „ОСП 
след 2020 г. и „Кодекс на поземлените 
отношения”.

По материали на АЗПБ
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НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

Тел.: 0887/699 156; тел./факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Списък на поливна техника
1. Поливно съоръжение тип CENTERSTAR 203/168EL 598, 

7 m Фрегатa (Кръгова фрегата) R598 m със следното обо-
рудване: Ел. двигател с редуктор (10 бр.); Електрически 
табла за захранване на ходовата част (10 бр.); Пистолет 
далекоструйник (1 бр.); Водомер (1 бр.); Коляно с кла-
пан за захранване на далекоструйника (1 бр.); Карданни 
предавки за всяка количка по 2 броя (20 бр.); Филтри 
(2 бр.); Кабел захранващ количките (10 бр.); Комплект 
разпръсквачи (10 бр.); Редуктор за колело (1 бр.); Пом-
па с табло за далекоструйника (1 бр.); Главно табло на 
фрегатата (1 бр.) Регулатор за движение (10 бр.). 

2. Поливно съоръжение тип RAINSTAR E41 110-550 m
3. Напоителна система Bauer м-л Rainstar E31 
№ 00Х434755

4. Водна помпа Bauer м-л Famos 80 №051018 
5. Помпен агрегат RM м-л MOP 204 с помпа Caprati МЕС  
с дв. IVECO-175 к.с.

6. Помпен агрегат RM м-л MOP204 с помпа Caprari МЕС  
с дв. IVECO-175 к.с.

7. Поливна с-ма ИРТЕМ TMBR-110/500
8. Поливна с-ма "RM"-Италия, м 890GX110/500
9. Оборудване поливна с-ма RM-тръби Ф150/6 м (320 
броя), ф150/3 м (5 бр.)

10. Ел. помпен агрегат Бауер Q=180 куб.м/ч; Н=90 м; 
Р=75 kw

Забележка: Горните съоръжения са комплектовани 
със смукатели; маркучи; кривки с кранове; тръби (S-об-
разни,  V-образни) и др.

Реклама

С П И С Ъ К
На машини обявени за продажба 
от Сортови семена - Свищов АД

№ Наименование Марка/Модел

1 Редосеялка СЗУ 3.75
2 Плуг MASS 6-35, 6 тела
3 Плуг RABE Super Albatros 140M VI
4 Плуг Kverneland PG 100, 6 тела

5
Култиватор 
(Дискер)

UNIA ARES TL 4.0

6 Култиватор КРН 5.6
7 Култиватор КНП 4.2
8 Култиватор NZ-8 Сер №-22385

10 Култиватор КСН-7,2
11 Култиватор КСН-7,2
12 Култиватор КСП-12,0 

15
Прикачна 
пръскачка 

Технома 20 HLE

16
Прикачна 
пръскачка

CARUELLE OLIMPIA PREMIUM

17 Раздр. стебла м. FX Kverneland
18 Валяк MADARA BK 123 (12 м)

19
Рулонна 
сламопреса

CLAAS VARIANT 365 RC

20
Хедер 
за царевица

ПЦР-6 с раздр. "МЕГА-208"

21
Приспособление 
за слънчоглед

ППС МА960, 6 реда
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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.

• 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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Златекс
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Реклама

дковите бактерии да фиксира 
азот от атмосферата. Този 
елегантен начин да задоволя-
ва част от азотните си нужди 
за сметка на неизчерпаеми-
те атмосферни запаси води 
до по-малко изтощаване на 
почвата, икономия на азот-
ни торове и в крайна смет-
ка до опазване на природа-
та. У нас фасулът е един от 
най-добрите предшественици 
на зърнено-житните култури.
Ефикасното реализиране 

на продуктивния потенциал 
на фасула може да стане, 

СОРТОВЕ ПОЛСКИ ФАСУЛ ЗА ДИРЕКТНА ЖЪТВА
само когато фермерите при-
тежават достатъчен обем от 
знания и умения относно тех-
нологията за производството 
му, както и материално тех-
ническа база за приложение-
то й. 
Важен момент от ця-

лостната технология по 
отглеждането на фасула е 
неговото прибиране (жът-
ва). От тази технологична 
операция зависи в голяма 
степен величината на по-
лучения добив. При непра-
вилно прибиране загубите 
от разпиляване на зърното 

могат да редуцират добива 
с 40-50%. 
Загубите при жътвата на 

фасула могат да се сведат 
до минимум, ако се използ-
ват сортове, подходящи за 
директна жътва. Тези сортове 
притежават изправен и висок 
храст (45-60 см), бобовете са 
разположени в горната част 
на стъблото, самото расте-
ние е с неполягащ и неувивен 

храст. В този смисъл се раз-
личават няколко основни типа 
стъбла: Тип I: Главното стъб-
ло и неговите разклонения 
завършват с репродуктивна 
пъпка. Растението е правос-
тоящо; Тип II: Главното стъбло 
и неговите разклонения за-
вършват с вегетативна пъпка. 
Растението е правостоящо; 
Tип III: Главното стъбло и не-
говите разклонения завърш-
ват с вегетативна пъпка. Рас-
тението е полягащо; Тип IV: 
Главното стъбло и неговите 
разклонения завършват с ве-
гетативна пъпка. Растението е 
полягащо и катерливо.
Най-подходящият хаби-

тус за директна жътва със 
зърнокомбайн е тип II, на 
който главното стъбло и не-
говите разклонения завърш-
ват с вегетативна пъпка. 

Продължава от стр. 2

Продължава на стр. 8Сн. 1Сн. 1 Сн. 2Сн. 2 Сн.3Сн.3 Сн.4Сн.4
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ДЗИ - Генерал Тошево

СОРТОВЕ ПОЛСКИ ФАСУЛ ЗА ДИРЕКТНА ЖЪТВА
Продължава от стр. 7
Растението е правостоящо и 
няма склонност към увиване. 
Бобовете при естествени ус-
ловия не се разпукват. Пра-
востоящото растение осигу-
рява по-добра осветеност на 
посева, по-добра фотосин-
тетична дейност и по-висока 
продуктивност. Освен това, то 
осигурява по-добра проветря-
емост на посева, по-малко 
проблеми с болести и нама-
лява до минимум проблемите, 
свързани с чести валежи по 
време на прибиране. 
Следните четири сорта 

на Добруджански земедел-
ски институт са подходящи 
за директна жътва:
Беслет. Сортът е пра-

востоящ, с неразпукващи се 
бобове (сн. 1). Те са разпо-
ложени в горните 4/5 от рас-
тението. Семената са бели, 
дребни, с неосезаема при 
консумация обвивка и отлич-
ни вкусови качества. Масата 
на 1000 семена е 210±20 гр. 
Сортът е средно ранозрял 
– 94±3 дни вегетационен 
период. Толерантен е на ви-
соки температури и ранно 
засушаване. Продуктивният 
потенциал на сорта е 200-240 
кг/дка. 
ГТБ-Блян. Нов сорт, реги-

стриран през 2015 г. Сортът е 
правостоящ с неразпукващи 
се бобове. Те са разположе-
ни в горните 4/5 от растение-
то (сн. 2). Семената са бели, 
средно едри (масата на 1000 
семена е 330±20 гр.) и с от-
лични вкусови качества. Сор-
тът е ранозрял – вегетацио-
нен период 82±4. Толерантен 
е на високи температури и 
ранно засушаване. Продук-
тивният потенциал на сорта 
е 200-240 kг/дка.
ГТБ-Устрем. Нов сорт, ре-

гистриран през 2015 г. Сортът 
е правостоящ, с неразпуква-
щи се бобове (сн. 3). Те са 
разположени в горните 4/5 
от растението. Семената са 
бели, средно едри (масата на 
1000 семена е е 320±20 гр.) и 
с отлични вкусови качества. 
Сортът е ранозрял – вегета-
ционен период 81±4 дни. То-
лерантен е на високи темпе-
ратури и ранно засушаване. 
Продуктивният потенциал на 
сорта е 200-240 kг/дка.
ГТБ-Вежен Нов сорт, ре-

гистриран през 2015 г. Сортът 
(сн. 4) е правостоящ, с не-
разпукващи се бобове. Те са 
разположени в горните 4/5 от 

растението. Семената са пъс-
три (тип пинто), със слабо жил-
куване и слаб гланц. Масата 
на 1000 семена е 360±20 гр. 
Те имат отличен вкус и се 
сваряват за 120±10 min. Сор-
тът е ранозрял – вегетационен 
период 81±4 дни. Толерантен 
е на високи температури и 
ранно засушаване. Продук-
тивният потенциал на сорта е 
220-260 kг/дкa.
Сеитба. Сортовете с из-

правен храст, пригодни за 
еднофазно прибиране, се 
засяват слято. Дълбочината 
на сеитбата е от 5 до 8 сm 
в зависимост от едрината на 
семената, почвената влаж-
ност и температурата на поч-
вата. На по-леки почви се сее 
по-дълбоко. Гъстотата на по-
сева при слят начин на сеит-
ба варира от 35 000 до 45 000 
реколтирани растения на 
дкa, която се постига с из-
сяването на 40 000 до 50 000 
кълняеми семена. 
Машини за сеитба. Сеит-

бата на фасул се извършва 
с конвенционалните сеялки. 
При сортовете с изправен 
храст, през последните годи-
ни, в практиката се наложи 
редова сеитба с намалено 
междуредие – 30-35 cm, коя-
то се извършва със сеялки 
за слята сеитба и затваряне 
на ботушите, примерно през 
един. Не се препоръчва се-
итба на фасул със сеялки с 
въздушен транспорт на семе-
ната от дозиращия апарат до 
сеещия ботуш поради опас-
ност от повишено травмира-
не на семената от високата 
скорост на въздушния поток. 
Подготовката на сеялки-

те за сеитба на фасул включ-
ва: Преглед на машината, от-
страняване на неизправности 
и проверка на лекотата на 
работа на отделните елемен-
ти – опорни и притъпкващи 
колела, задвижващи и дози-
ращи механизми, пневмосис-
тема, рама, семепроводи и 
др.; Нагласяване на сеещите 
секции за съответната схема 
на сеитба – затваряне на из-
сяващи апарати при лентова 
и редова сеитба с намалено 
междуредие, разместване на 
секциите при редова сеитба 
на съответното междуредие; 
Нагласяване на дълбочината 
на сеитба – обикновено на 
всяка сееща секция поотдел-
но, в зависимост от конструк-
цията на сеялката; Предвари-
телно регулиране на сеялката 

за работа на изчислената 
посевна норма. В бункера на 
сеялката се изсипва доста-
тъчно количество от семенния 
материал и задвижващият 
механизъм на изсяващия апа-
рат се завърта с определен 
брой обороти, изчислени за 
засяване на 100 m2. Изсятото 
количество семена се събира 
и претегля с везна. Теглото 
трябва да е една десета част 
от посевната норма на декар. 
При недопустимо отклонение 
се коригира регулировката на 
изсяващите апарати и про-
верката се повтаря.
При сеитба с автопилот 

трябва стриктно да се спазват 
инструкциите за използване и 
да се извърши проверка поне 
при прав и обратен ход на 
сеитбения агрегат. След се-
итбата, при необходимост се 
валира с леки валяци. Това 
осигурява по-дружно поник-
ване на семената, по-добро 
разпределение на почвените 
хербициди, както и улеснява 
значително директното при-
биране. 
Изисквания към приби-

рането на фасула. Прибира-
нето е един от най-отговор-
ните процеси в технологията 
за производство. Важността 
на прибирането се определя 
от това, че се изпълнява съв-
купност от определени опе-
рации, биологично и техно-
логично свързани по време, 
условия и начин на изпълне-
ние, насочени към реализи-
ране на формирания добив. 
Плевелите силно затрудняват 
механизираното прибиране 
или напълно го провалят. По-
ради тази причина контролът 
над тях се провежда през ця-
лата вегетация. Практически, 
начинът и качеството на при-
бирането влияят пряко вър-
ху добива и по значение за 
крайния резултат се изравня-
ват с влиянието на основни-
те работни процеси - сеитба, 
борба с плевелите и др.
Към биологичните осо-

бености на културата, които 
усложняват прибирането, се 
отнасят неравномерните цъф-
теж и узряване. Бобовете от 
долните етажи се формират и 
зреят по-рано, отколкото тези 
от средните и горните етажи. 
С напредване на зрелостта 
връзката на семената с бобо-
вете и на бобовете с дръж-
ката става по-слаба, което 
причинява разпукване, рон-
ливост и загуби. За правил-

ното определяне на момента 
за започване на прибирането 
се следи влажността на семе-
ната да бъде 14-16%. Тогава 
има най-малко травмиране 
на семената и разпиляване 
по време на жътва. 
Директното (eднофазно) 

прибиране трябва да започ-
не сутринта, след вдигането 
на росата. Важно е да се из-
берат подходящи машини и 
рационално да се използват 
с оглед на допускането на 
минимални загуби. Извърш-
ва се директна жътва с хедер 
за пшеница, като най-подхо-
дящи са комбайните с ак-
сиално-роторен вършачен 
апарат. Много от тях са обо-
рудвани с хедери за ниска 
жътва и прилежащата им 
автоматика – плаващ режим 
или автоматично поддържане 
на предварително зададена 
височина.  В плаващия ре-
жим се задава какъв процент 
от теглото на хедера да се 
поеме от наклонената каме-
ра и какъв процент от теглото 
да се предава на почвената 
повърхност. При автоматич-
но поддържане на опреде-
лена височина на жътва са-
мият хедер се настройва в 
плаващо положение и може 
да копира почвената повърх-
ност в границите ±12÷15 cm. 
При еднофазното прибира-
не, хедерът и мотовилото на 
комбайна се регулират по 
общите правила за жътва на 
нискостъблени култури. Обо-
ротите на вършачния бара-
бан се регулират в границите 
350-500 min-1 за постигане на 
добро овършаване с мини-
мално травмиране на семе-
ната. Закъсняването на при-
бирането може да доведе до 
загуби от оронване. Затова 
жътвата трябва да приключи 
в кратък срок (за 2-3 дни). 
Основно технологич-

но изискване при жътвата, 
независимо от начина на 
прибиране, е височината 
на срязването да бъде под 
нивото на долните бобове. 
За качествената работа на 
режещите апарати от голя-
мо значение е доброто под-
равняване на почвената по-
върхност. Затова може да се 
счита, че част от проблемите 
на прибирането се решават 
още с подготовката на поч-
вата. 

доц. Генчо Милев, 
доц. инж. Илия Илиев
ДЗИ – Генерал Тошево
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ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0882/000 666; 0888/550 856

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен 
селскостопански 
инвентар, 
резервни части 
и баланс на валове

Култиватор за слята обработка

Реклама

 От 1977 г. с изстрел-
ването на "Вояджър 1" и 
"Вояджър 2" българската на-
родна песен "Излел е Дельо 
хайдутин" звучи в космоса 
заедно с най-великите твор-
би на Бах и Моцарт.

 Първият компютър 
е създаден от българин. В 

периода 1937-1942 г. Джон 
Атанасов, учен от български 
произход, и Клифърд Бери, 
американски изобретател, 
работят към Университета 
в Айова и създават първия 
цифров електронен компю-
тър.

По материали на ЗТ

ЛЮБОПИТКИ, БЪЛГАРИЯ
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БНАПШ

ПРЕДЛАГА СЕРТИФИЦИРАНИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
ЛУКОВИЧКИ ШАФРАН:

 1/3 (един килограм е около 450-500 бр.) – 25 лв./кг;
 3/5 (един килограм е около 250-300 бр.) – 25 лв./кг;
 8/9 – 0,19 лв./бр;  9/10 – 0,25 лв./бр;  10/11 – 0,29 лв./бр.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН

Пионер в производството на шафран в България и основател 
на Асоциацията е г-н Хасан Тахиров.

В света са известни около 60 – 70 сорта 
шафран. От изследванията, които са правени 
от холандски и ирански учени, е установено, 
че има само 3 – 4 вида, които са подходящи, и 
от тях само един сорт, който вирее най-добре 
при нашите климатични условия.
Луковиците от шафран трябва да бъдат три-

годишни, за да могат да дадат хубав цвят и да 
се размножават.

В последно време се появяват много нелоялни търговци на 
шафранови луковици, които не са сертифицирани, предлагат 
едногодишни луковици, които не могат да се размножават 
и дават много ниски резултати.

Обръщаме се с молба към производителите на шафран 
да внимават при избора и закупуването на луковици.

БНАПШ и на биологични продукти е на разположение 
на своите членове със следните услуги: 

планиране и съвети за сеитба с различни размери луко-
вици; 

машинна сеитба на различни размери – до 4 дка/ч; 
предлага луковици от специален български сорт, който 
гарантира 100% покълване и отговаря на нашите клима-
тични условия; 

посредничество за пазари на готовата продукция.

За поръчка: Българска национална асоциация на производителите на шафран 
и биологични шафранови продукти.

Хасан Тахиров (управител) – 0889/842 702;   0877/020 299
e-mail: bulgariansaffron@gmail.com; hasantahirov@abv.bg

oбщ. Момчилград, местност „Стръмни рид” до Телевизионната кула, с. Звездец, общ. Кърджали
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Варекс

 Прилепите се ориентират чрез ултразвукови вълни. 
Техните писъци, които за хората са неуловими, се връщат 
до тях като ехо, когато наоколо има препятствие или пляч-
ка. По този начин прилепите могат да летят с висока ско-
рост в тъмнината и да ловуват успешно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…  Делфините, костенурките и някои видове птици могат 
да усетят дори магнитните вълни на Земята. Ориентиране 
по слънцето и звездите също не е проблем за много от тях. 
В това отношение пощенските гълъби нямат равни. Дори 
когато са на 1000 км далеч от дома и на непознато място, 
те могат да се ориентират и да се завърнат у дома.

По материали на ЗТ
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INTERNATIONAL
Компоненти, системи и сервиз за селскостопански 
машини
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

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

Азотозареждащи 
устройства 
за хидроакумулатори

Пълнене и тестване 
с азот на хидроакумулатори

Резервни части 
от склад

Реклама

ка
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Вашата връзка с прогреса в земеделието!

АБОНАМЕНТ 
В пощенските станции, Доби прес или в редакцията

(20 % отстъпка в редакцията)

26 
ГОДИНИ
1 м. - 2,00 лв. 
3 м. - 6,00 лв.

6 м. - 12,00 лв.
12 м. - 24,00 лв.

1612 София, кв. „Лагера” 
ул. „Съвет на Европа” 6, ап. 8

тел./факс: 02/875 85 49, 
0885 01 35 10 

zt@zemedelskatehnika.com

2017

Фирмата е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България. От 
самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компю-
търни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и ин-
формационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски 
фирми и извършва комплексно обслужване.

 Доставка на компютърна, комуникационна и дру-
га електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжич-
ни компютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово 
оборудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и 
компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на ком-

пютърна и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане 

на компютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат

 Издателска дейност

 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - 
от регистрацията до офис обзавеждане, поддръжка 

и доставка на офис консумативи.

www: nolis-bg.com


