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ЗТ

РАЗХОД 
НА ЕНЕРГИЯ

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели 
трактори и комбайни на фир-
ма NEW HOLLAND и съответ-
стваща прикачна техника на 
водещи 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

С прилагането 
на съвременна ме-
ханизация, както 
и на съвременни 
производствени 
технологии в зе-
меделското произ-
водство, същест-
вува тенденцията 
постепенно да се 
намаляват ръчните 

операции и те да се заменят с полуме-
ханизирани или механизирани. Тази тен-
денция се усъвършенства с внедряване-
то на нови машини. Важен е въпросът 
за общия разход на енергия във вид на 
директно гориво и индиректно внесена 
енергия (торове, пестициди, хербициди и 
др.) в земеделското производство. Раз-
ходът на директна и индиректна внесена 

Продължава на стр. 6

Обеззаразя -
ването е процес, 
при който семе-
ната преди сеитба 
се третират с хи-
мичен препарат. 
По такъв начин 
третираното семе, 
попадайки при се-
итбата в почвата, 
е защитено от па-

тогенни организми и неприятели. 
Съществуват три начина на химич-

но обеззаразяване - мокро, сухо и по-
лусухо. При мокрото обеззаразяване 
семената се третират с разтвор, при 
сухото - с прахообразен препарат, а 
при полусухото - навлажнени семена 
се смесват с прахообразен препарат. 
Обеззаразителите трябва да могат 

ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛИ 
НА СЕМЕНА

Продължава на стр. 8

Предимствата, които хоризонтални-
те складове за зърно притежават при-
вличат все по-голям интерес, а съвре-
менните методи на строителство правят 
задачата по изграждането им лесна.
Предназначението на склада може да 
бъде гъвкаво и лесно променено в те-
чение на стопанската година, също 
така и възможностите, които хоризон-

ХОРИЗОНТАЛНИ 
СКЛАДОВЕ

Продължава на стр. 7



3
бр. 3-2017

Земеделие

От 7 до 9 март в София 
ще се проведе ежегодна 
международна изложба и 
конференция за управление 
на отпадъците, рециклира-
не и възобновяема енергия 
организирана от Виа Експо. 
Тази година акцентът ще 
бъде поставен върху опол-
зотворяването на отпадъ-
ците в селското стопанство. 
Изложители от Австрия, Бел-
гия, България, Чехия, Герма-
ния, Гърция, Дания, Италия, 
Литва, Норвегия, Холандия, 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОВИШИ ЕФЕКТИВНОСТТА 
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО?

Швейцария и Южна Корея 
ще представят решения за 
получаване на енергия и 
нови суровини от отпадъци. 
Компании ще демонстрират 
малки и микро биогаз инста-
лации за оползотворяване 
на място на отпадъците от 
ферми, земеделски произ-
водства, хранително-вкусова 
промишленост и всички ос-
танали индустриални секто-
ри, генериращи биоразгра-
дими отпадъци. 
Посетителите ще имат 

възможност да ви-
дят и високоефек-
тивни системи за 
компостиране и за 
производство на 
биогаз от биораз-
градимата част от 
твърдите битови 
отпадъци на об-
щините. Ще бъдат 
предложени също 
така и селскостопански ма-
шини и линии за тръбно си-
лажиране и компостиране, 
както и земеделски системи 

в оранжериите с напреднали 
технологии т.н. хидропонно 
отглеждане на култури.
Какви други експонати 

ще привлекат вниманието 
на земеделските стопани и 
фермерите?
Машини за автоматизи-

рано преработване на сел-
скостопанските отпадъци в 
биомаса; преси за балиране; 
Машини за компостиране и 
за приготвяне на силаж; 
Системи за производство на 
пелети от дървесина, слама, 

Продължава на стр. 7

Сдружение 
на производителите 
на земеделска техника

На изложението Агра’2017 
Сдружението има бунгало и 
щанд пред палата 6.
Там е и вестник „Земедел-

ска техника”, наш орган.
Ще се радваме да се 

срещнем с нашите членове, 
машиностроители и търговци 
на земеделска техника и земе-
делски производители.

Очакваме Ви!

1612 София, ж. к. Лагера, 
ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8

тел.: 02/875 85 49, 
02/02/975 50 32, 0887 200 804; 
е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо 
и икономическо) 

обслужване на местни 
и чуждестранни 
инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, 

но се нуждаете 
от компетентна 

подкрепа за нейната 
реализация

ИМАТЕ 
ПРОБЛЕМ - 

НИЕ СМЕ ВАШЕТО 
РЕШЕНИЕ !
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Реклама

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
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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

УНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014

ТИП МАШИНА Машина Модификация Година Часове К.с
Трактор (двигател), 
Комбайн (хедер)

Цена, лв 
без ДДС

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

ТРАКТОР ARION 620 CIS 2013 100 160 6-цилиндров 120 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 CEBIS 2015 700 268 6-цилиндров 211 000 лв.

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

КОМБАЙН MEGA 360 3D SYSTEM 2006 2100/1600 259 хедер C6,60 176 000 лв.

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

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

КОМБАЙН TUCANO 440  2009 1800/1200 299 хедер С6,00 201 000 лв.

КОМБАЙН LEXION 550 3D SYSTEM 2004 2200/1800 339 хедер V7,50 210 000 лв.

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

енергия на хектар площ е променлив в зависимост от вида 
на културата, използваната технология, степента на механиза-
ция и т.н. И двата типа енергия имат цена, която е свързана 
с изразходване на енергийни единици, които досега не бяха 
евтини и бележат ръст, тъй като са директно свързани с це-
ната на дизела и дизеловите деривати. Това е много значим 
аспект, който трябва постоянно да се анализира. В следващия 
период на земеделското производство не очакваме цялото из-
ползвано гориво да има по-ниска цена. То зависи от светов-
ните тенденции, които са променливи, но в най-честия случай 
цените се увеличават. Всичко това ще доведе до увеличаване 
разходите на средства на хектар площ и до повече оскъпяване 
на крайното земеделско производство. 
Анализът на директния и индиректния разход на енергия в 

земеделското производство цели да покаже до каква граница 
на увеличение на енергийните разходи земеделските продук-
ции биха били конкурентни на вътрешния и на международния 
пазар. Препоръчително е тези анализи да се правят посто-
янно. Целта е земеделските производители да получават 
по-висок добив с подобрено качество на продукцията и с 
намалени разходи на енергия на хектар площ.
Не трябва да забравяме за ефективността на земеделското 

производство. Тя зависи от използваната енергия, от съотно-
шението между директната и индиректната енергия, внесена 
на хектар площ и получената продукция. За различните кул-
тури технологиите, съответно работните процеси са различни. 
При работа при извършването на едни и същи операции раз-
личните машини имат различен разход на гориво. Тъкмо тук е 
значението на постоянните анализи за разходите на енергия 
за една и съща култура при различни условия на работа на 
машината. Разходите на гориво зависят от типа на използва-
ната техника, дали са навесни или прикачни машини, от тях-
ната производителност. Средните разходи на хектар площ се 
променят при различните видове производства. Например, за 
основна обработка в полевъдството и при производството на 
индустриални култури се използват средно 25 l/ha дизел или е 
необходимо средно 75l/ha годишно. В лозарството и овощар-
ството средният годишен разход възлиза на 80 l/ha.
В таблица 1 е показан целият разход на директна и инди-

ректна енергия на хектар площ за различните земеделски кул-

тури. Например, в градинарството използваната пряка енергия 
е 2800 MJ/ha, а непряката – 6500 MJ/ha, общата е 9300 MJ/ha. 
За животновъдството анализът показва, че средният разход 
на пряка енергия се движи около 1600 MJ/ha, на непряка – 
2200 MJ/ha, а общата е 3800 MJ/ha. Най-голям разход на енер-
гия има в лозарството и овощарството (общо 15000 MJ/ha).

Таблица 1. Цялостен разход на пряка и непряка енергия 
на хектар площ:

№ Вид производство
Пряка 
енергия 
MJ/ha

Непряка 
енергия 
MJ/ha

Общо

1. Лозаро-овощарство 3800 11200 15000
2. Полевъдство 1850 4000 5850
3. Градинарство 2800 6500 9300
4. Животновъдство 1600 2200 3800

Подобен анализ не винаги е точен, но е добре да се пра-
ви, защото върху неговата основа таблично се изобразяват 
планираните и непланираните разходи относно фиксираните и 
вероятни разходи на хектар площ. Това е от голяма полза за 
планиране и навременно осигуряване на оборотни средства 
за вегетационния период на дадена култура. 
В земеделското производство има тенденция при земедел-

ската техника да се употребяват комбинирани агрегати, които с 
едно минаване да извършват едновременно 2 или 3 операции, 
където е технологично позволено. Тази комбинирана техника 
модернизира земеделското производство, намалява изразход-
ваната енергия, а с това се намаляват и общите разходи на 
хектар площ. С внедряването на комбинираните машини се 
намаляват ръчните процеси, съответно намалява необходима-
та работна ръка на хектар площ. Това е интересен въпрос и е 
свързан с анализа за разходите на енергия. За земеделското 
производство от особено значение е прилагането на комби-
нирани технологии и техника, които за определени култури 
и условия са много важни. Те заслужават внимание и анализ, 
тъй като с тях се намалява значително използваното гориво 
за дадена култура.

Проф. д-р Живко Давчев,
Университет „Св. Кирил и Методий”, Скопие

РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Продължава от стр. 2

ДВ брой 90/15.11.2016 г.
Наредба №18 от 4 ноем-

ври 2016 г. за съдържанието 
на технологичното описание и 
технологичната схема на про-
изводство на аквакултури
Наредба №19 от 8 ноем-

ври 2016 г. за биологично из-
питване на продукти за рас-
тителна защита
ДВ брой 93/23.11.2016 г.
Постановление № 307 от 

17 ноември 2016 г.  за одо-
бряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърде-
ните разходи по области на 
политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на държавен 
фонд „Земеделие” за 2016 г.
ДВ брой 95/29.11.2016 г.
Наредба № 20 от 18 ноем-

ври 2016 г. за съдържанието, 
условията и реда за създава-
нето и поддържането на гор-
скостопанските карти
Наредба за изменение и 

допълнение на наредба № 3 
от 2010 г. за търговия на ово-
щен посадъчен материал и 
овощни растения, предназ-
начени за производство на 
плодове на пазара на Евро-
пейския съюз 
ДВ брой 99/13.12.2016 г.
Постановление № 345 от 

8 декември 2016 г. за одо-
бряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърде-
ните разходи по бюджетна 
програма „Администрация” 
по бюджета на Министер-
ството на земеделието и хра-
ните за 2016 г.
ДВ брой 101/20.12.2016 г.
Закон за изменение и 

допълнение на закона за тю-
тюна, тютюневите и свързани-
те с тях изделия
ДВ брой 103/27.12.2016 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на наредба 
№ 37 от 2008 г. за ползване-

то на язовирите – държавна 
собственост, в рибностопан-
ско отношение и правилата 
за извършване на стопански, 
любителски риболов и аква-
култури в обектите – държав-
на собственост по чл. 3, ал. 1 
от Закона за рибарството и 
аквакултурите
ДВ брой 105/30.12.2016 г.
Наредба № 22 от 21 декем-

ври 2016 г. за реда за водене-
то на регистър на тютюнопро-
изводителите и регистър на 
лицата, които притежават 
разрешение за изкупуване на 
суров тютюн
Указ № 444 от 23.12.2016 г. 

за обнародване на Закона за 
изменение и допълнение на 
Закона за рибарството и ак-
вакултурите

 Указ № 449 от 23.12.2016 г. 
за обнародване на Закона 
за ратифициране на споразу-
мението за предоставяне на 

консултантски услуги между 
Министерството на земеде-
лието и храните на Република 
България и Международната 
банка за възстановяване и 
развитие (с регистрационен 
индекс РД 50-127/26.09.2016 г.)
ДВ брой 1/3.01.2017 г.
Наредба № 23 от 21 де-

кември 2016 г. за дейността 
и организацията на работа 
на комисиите по тютюна, про-
фесионалните изисквания за 
експертите по окачествяване 
на тютюна и реда за разглеж-
дане на споровете по окачес-
твяване на тютюна и реда за 
упражняването на контрол 
при окачествяването и изку-
пуването на тютюна
ДВ брой 5/17.01.2017 г.
Наредба № 1 от 5 януари 

2017 г. за съхранение, транс-
портиране и износ на неодо-
брени активни вещества.

/ЗТ/

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието
м. ноември 2016 - януари 2017 г
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Земеделие

Продължава от стр. 2

слънчогледови люспи, както и 
от битови отпадъци; Оборудва-
не за отстраняване на обвив-
ките на житните растения и 
маслодайните семена, както и 
машини за изпичане в масло-
добивната промишленост, кои-
то успешно се прилагат при 
производството на фуражи и 
храни; Инсталации за произ-
водство на храни за домашни 
любимци; Хибридна когене-
рационна система на биома-
са и биогаз за икономично 
отопление и охлаждане чрез 
оползотворяване на отпадната 
топлина в консервни фабрики, 
винарни, парници и мандри. 
Интерес ще предизвика ка-

чествена отоплителна система, 
шведско производство, която 
работи с различни видове тер-
мопомпи (геотермални, въз-
душни и за отработен въздух). 
Когато се изгражда отопли-
телна система с термопомпа, 
е задължително да подберем 
качествен и надежден продукт, 
за да можем да разчитаме на 
безпроблемна работа в студе-
ните дни, дори и при темпе-
ратури под -25 градуса. Пре-
димствата на термопомпите са 

много - минимално обслужва-
не, възможност за охлаждане, 
най-ниска цена на топлинна 
енергия, автоматизирана ра-
бота, съвместимост с различ-
ни топлоизточници и др. 
По време на конференция-

та представители на Европей-
ската асоциация за биогаз ще 
говорят относно неправилната 
употреба на утайките от пре-
чиствателните станции, която 
може да предизвика сериозни 
екологични последици (замър-
сяването на околната среда, 
свлачища, и т.н.). Броят на ин-
сталации за биогаз в Европа 
се е увеличил до 17 376 през 
2015 г., като утайките са вто-
рата най-използвана суровина 
за производство на биогаз в 
Европа с дял от 16 %. 
Паралелно на изложбите 

ще се проведат и две меж-
дународни конференции. На 
7 март - 13-та Конференция 
за Енергийна ефективност 
и Възобновяема енергия, а 
на 8 март – 8-ма Конферен-
ция за Югоизточна Европа 
„Управление на отпадъци и 
рециклиране
За повече информация: 

www.viaexpo.com

талният склад предлага за 
разделяне на различни ви-
дове продукция и едновре-
менното им съхранение в 
една площ, водят до висок 
инвестиционен интерес сред 
зърнопроизводителите. Кога-
то хоризонталният обем бъде 
обезпечен и с автоматизира-
но пълнене, тогава плоският 
склад се превръща в истин-
ско средство за съхранение 
на големи количества зърно, 
като едновременно с това 
се запазват по-добре пара-

метрите на продукцията. Ако 
към склада бъде добавена 
вентилация и температурен 
контрол, тогава обикновени-
ят плосък склад се превръща 
в склад за дългосрочно съх-
ранение на зърно. 
За решаването на тази 

задача фирма АГРИ ПАРТ-
НЕРС в партньорство с ис-
панската фирма ILPERSA, 
част от световно известна-
та група AGRALEX могат да 
обезпечат автоматизацията 
и механизираното пълнене 
на хоризонтален склад. За 

да бъде съх-
ранението на 
зърно пълно-
ценно, АГРИ 
П А Р Т Н Е Р С 
предлага венти-
лация, посред-
ством вкопани 
вентилацион -
ни канали или 
посредством 
телескопични 
вентилационни 

АВТОМАТИЗИРАНО ПЪЛНЕНЕ И ИЗПРАЗВАНЕ 
НА ХОРИЗОНТАЛНИ СКЛАДОВЕ

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ 
ПО БИОМАСА BGBIOM

ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 

ПО ПРОЕКТ BIOENERGY4BUSINESS
на 7.03.2017 г.

Интер Експо Център, Зала 1, 
бул. “Цариградско шосе” 147, София

Националната асоциация по биомаса (www.bgbiom.org) 
е българският партньор в проекта Bioenergy4business 
(B4B) от програма H2020. 
Понастоящем Европейският бизнес зависи от въ-

глищата, нефта и  газа, които често се внасят от по-
литически нестабилни региони. Превключването от 
изкопаеми горива към дървесна биомаса може да 
допринесе за подобряване на икономическите по-
казатели на бизнеса. Международният проект B4B 
(http://www.bioenergy4business.eu) поддържа и насърча-
ва замяната на изкопаеми горива за отопление с дос-
тъпни източници на биоенергия (остатъци и отпадъци от 
дърводобивната и дървопреработвателната промишле-
ност, пелети, слама, чипс). 
На Националния информационен ден ще бъдат пред-

ставени целите и задачите на проекта, синергия с про-
екти със сродна тематика, информация за инвеститори 
и оператори как да използват биомасата по енергийно-
ефективен и икономичен начин, разработени в рамките 
на проекта инструменти за оценка на топлинни проекти 
с твърда биомаса. 
Осигурени са рекламни материали.

тръби за аерация на прибра-
ното в склада зърно. Показа-
телите за съхранение на зър-
ното са от критична важност 
и е необходимо да бъдат сле-
дени температурата и влаж-
ността на зърното. В АГРИ 
ПАРТНЕРС имат решение 
на този въпрос – система-
та за температурен контрол 
GESCASER.
Последно изпълнените 

обекти на фирмата й осигури-
ха сериозни референции като 
сред тях са БРЕВИС ООД – 
четири склада в две стопан-
ства с общ обем на съхране-
ние повече от 25.000 м³ и ЕТ 
ЕЛВЕКС – два склада с общ 
обем от 20.000 м³, както и дру-
ги земеделски производители. 
Важен момент за добро-

то съхранение на зърното е 
качественото почистване на 
входа на склада. АГРИ ПАРТ-
НЕРС има съвременни реше-
ния за зърно-почистване с 
машини от датската фирма 
WESTRUP, както за грубо така 
също и за финно почистване 
и калибриране.
За по-добра прецизност 

в калибрирането фирмата 
предлага гравитачни сепара-
тори от световноизвестния 
производител OLIVER, а също 
и сортировъчните машини 
SATAKE, при които точността 
е обезпечена от HD камера.
Всички тези решения са 

на ваше разположение от 
АГРИ ПАРТНЕРС!

По материали на 
АГРИ ПАРТНЕРС

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОВИШИ 
ЕФЕКТИВНОСТТА...

Продължава от стр. 3
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ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛИ НА СЕМЕНА
Продължава от стр. 2
да осъществят трите начина на обез-
заразяване. Ето защо те се състоят от 
три системи: за подаване на зърно, за 
подаване на разтвор (или вода) и за 
подаване на прахообразен препарат. 
Тези три дозирани компонента се по-
дават в смесител.

Mашината е поставена на колела и 
се придвижва по работната площадка 
посредством електрически двигател. 
Има две скорости – бавна работна ско-
рост и бърза транспортна скорост. 

Фиг. 1. Самоходен обеззаразител за 
семена: 1 – шнеков подбирач, 2 – товарещ 
шнек, 3 – електротабло за управление, 4 – 
електродвигател, 5 – бункер, 6 – дозиращи 
системи, 7 – разтоварващ шнек, 8 – ходови 
колела, 9 – рама; 10 – резервоар за рабо-
тен разтвор, 11 – управляващи колела.

 Фиг. 2. Схема на обеззаразител с цен-
тробежен апарат: 1 – шнеков подбирач, 2 
– товарещ шнек, 3 – електродвигател, 4 – 
редуктор, 5 – преливна тръба, 6 – кормило,  
7 – филтър, 8 – трипътен кран, 9 – електро-
табло, 10 – дозатор за течност, 11 – тръбич-
ка, 12 – бункер за семе, 13 – цилиндричен 
дозатор, 14 – тарелка за зърно, 15 – отра-
жателен пръстен, 16 – бункер за прахо-
образен препарат, 17 – бъркалка, 18 – до-
затор за прах, 19 – изходящ шнек, 20 – улей 
за прах, 21 – зърноподемник, 22 – тарелки 
за препарат, 23 – рама, 24 – смесител, 25 – 
резервоар, 26 – помпа.

Основни регулировки на обезза-
разителя: регулиране на количество-
то постъпващо зърно към камерата за 
обеззаразяване; регулиране на коли-
чеството на прахообразния препарат; 
регулиране на количеството на работ-
ния разтвор; задаване на режима на 
обеззаразяване от командното табло.

Дозите на фунгицидите за обезза-
разяване на семена не се дават в про-
центи, а за 100 kg семена. Тези дози се 
разтварят обикновено в 4 литра вода, 
но ако се разполага с по-фина техника 
за обеззаразяване дозата върху 100 kg 
семена може да се нанесе и с по-мал-
ко вода - 2 или 3 литра.

 Ако ще обеззаразявате семената 
с два литра вода - разтваряте дозата 
на фунгицида в 1,5 литра плюс 500 ml 
за растежния регулатор. Ако пък пре-
ценявате, че ще обеззаразявате 100 kg 
семена с 4 литра вода - разтваряте 
дозата на фунгицида в 3,5 литра вода 
плюс 500 ml от растежния регулатор. 
В практиката се прилага и след-

ното приготвяне на разтвора: ако ще 
обеззаразявате 1 тон семена, пригот-
вяте предварително разтвора във ва-
рел. В 1 тон има 10 партиди по 100 kg, 
това означава, че ако прилагате обез-
заразяване с 2 литра, ще трябва да на-
правите разтвор от 20 литра, а ако ще 
обеззаразявате с 4 литра - ще ви тряб-
ва разтвор от 40 литра, в т. ч. пред-
виждате и количеството на растежния 
регулатор, в случая 5 литра.

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,
Аграрен университет - Пловдив

На 16 януари в Аграрния 
университет в Пловдив беше 
отбелязан Денят на расти-
телнозащитника и 121-та 
годишнина от началото на 
растителната защита в Бъл-
гария. На събитието присъст-
ваха бившият заместник-ми-
нистър Цветан Димитров, 
заместник-изпълнителният ди-
ректор на Българската аген-
ция по безопасност на хра-
ните (БАБХ) Антон Величков, 
председателят на Българска-
та асоциация за растителна 
защита (БАРЗ) доц. д-р Петър 
Николов, председателят на 
Селскостопанска академия 
(ССА) проф. Тотка Трифо-
нова, ректорът на Аграрния 
университет проф. д-р Хрис-
тина Янчева и директорът на 
Центъра за оценка на риска 
по хранителната верига проф. 
д-р Бойко Ликов.
Бившият заместник-ми-

нистър Димитров посочи, че 
растителната защита е един 
от стълбовете на Общата 
селскостопанска политика 
(ОСП): „Тя съществува във 
всеки вид земеделие. Предиз-
викателствата са много, за-
щото климатичните промени 
провокираха нови вредители. 

Отблясък от събитието

ДЕН НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА За първи път на между-
народната специализирана 
изложба „Винария 2017“ ще 
има допълнително отличие за 
вино от местен сорт. От На-
ционалната лозаро-винарска 
камара предвиждат във всяка 
категория от международния 
конкурс за вина да бъдат да-
дени призове за най-добрите 
родни Дионисиеви напитки. 
„По този начин се опитваме 
да популяризираме и стиму-
лираме колегите, които рабо-
тят с местни сортове“, комен-
тира председателят на НЛВК 
Радослав Радев. Той уточни, 
че наградата „Препоръчано 
вино от местен сорт“ ще по-
могне да бъде изграден добър 
имидж на родните вина и те 
да бъдат наложени по-лесно 
на чуждестранните пазари. 
За трета поредна година 

„Винария“, „Фудтех“ и „Вку-
сове от Италия“ са част от 
уникален по рода си форум 
за агробизнес, храни, вино и 
туризъм, който е единствен 
на Балканите. Той включва 
и още три изложби „Агра“, 
„Хорека Пловдив“ и „Апи Бъл-
гария“, които представят раз-
витието на хранително-вкусо-
вата индустрия като цяло. 

/ЗТ/

ВИНАРИЯ 2017

Ролята на растителнозащит-
ниците от година на година се 
увеличава“. Трябва да се тър-
си и балансът в обществото, 
защото не може безразборно 
да се използват химически 
препарати.
Д-р Петър Николов пояс-

ни, че основната мисия на 
БАРЗ, за съществуването си 
от 21 години, е единение на 
наука, бизнес и държавна ад-
министрация. Важни са инте-
грираната растителна защита, 
разширяването на пазарите и 
по-добрите цени за българ-
ските производители. Съв-
местната работа между БАРЗ 
и БАБХ е довела до проверки 
на големи търговски вериги. 
Установено е, че българските 
производители предлагат чис-
та и достатъчна продукция. 
Проблем остава големият 
нелегален внос от Турция на 

препарати за растителна за-
щита, които са до 50% по-ев-
тини. Борбата с вноса обаче 
остава неефективна, защото 
нарушението не е наказател-
но.
Бяха прочетени поздра-

вителни адреси и изказани 
поздравления към всички, ра-
ботещи в областта на расти-
телната защита, с пожелание 
да работят за осигуряването 
на качествена и безопасна 
земеделска продукция.
На 16 януари, Деня на рас-

тителнозащитника, за „Принос 
в приложната аграрна наука.” 
Бяха наградени: проф. 

Христо Бозуков, проф. Све-
тослав Бобев и проф. Оля 
Караджова. Победителите бя-
ха излъчени чрез гласуване 
от членовете на Българската 
асоциация за растителна за-
щита.                        /ЗТ/

Информация
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Реклама

 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:

Палата 2
Щанд F3
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БНАПШ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН

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

Нашата мисия е за 5 години България да 
бъде в челните редици на производителите на 
шафран. 
В света са известни около 60 – 70 сорта шафран. 

От изследванията, които са правени от холандски и 
ирански учени, е установено, че има само 4 вида, 
които са подходящи и те са сертифицирани за произ-
водство в ЕС. От тях само един сорт вирее най-добре 
при нашите климатични условия.
Луковиците от шафран трябва да бъдат тригодишни, 

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

В последно време се появяват много нелоялни търговци 
на шафранови луковици, сортове които не са сертифицирани. 
Предлагат се едногодишни луковици, които изглеждата големи, 
но дават много ниски резултати в производството.
Обръщаме се с молба към производителите на шафран да вни-

мават при избора и закупуването на луковици.

БНАПШ е на разположение на своите членове 
и производителите на шафран със следните услуги: 

планиране и съвети за сеитба с различни размери луковици; 
машинна сеитба на различни размери – до 4 дка/ч; предлага луко-

вици от специален сорт, който гарантира 100% покълване и отгова-
ря на нашите климатични 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 

 8/9  - за 1 дка (50 000 бр.) – 0,16 лв./бр. – 8000 лв.
 (40 000 бр.) – 0,16 лв./бр. – 6400 лв.
    – За 0,500 дка (25 000 бр.) – 0,16 лв./бр. – 4000 лв.
 (20 000 бр.) – 0,16 лв./бр. – 3200 лв.
 10/11 – за 1 дка (50 000 бр.) – 0,26 лв./бр. – 13 000 лв.
 (40 000 бр.) – 0,26 лв./бр. – 10 400 лв.

    – За 0, 500 дка (25 000 бр.) – 0,26 лв./бр. – 6500 лв.
 (20 000 бр.) – 0,26 лв./бр. – 5200 лв.
 3/7 - (250 – 300 бр./кг) – 19,90 лв./кг.
    – За 1 дка – 200 кг (55 000 бр.) – 3980 лв.
    – За 0,500 дка – 100 кг (27 500 бр.) – 1990 лв.

Цените са с ДДС

ПРЕДЛАГА ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛУКОВИЦИ НА СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА, 
ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.

Ще бъде открит Център за развитие на производството на шаф-
ран със собствено опитно поле, както и  българска лаборатория за 
окачествяване на луковиците.
Предстои внедряване на наша опаковъчна машина на луковици.

Машина за сеитба на луковици

На 10 март 
ще се прове-
де Национална 
конференция 
на БНАПШ в Со-
фия. На нея ще 
вземат участие 
производители, 
международ -
ни и български 
учени и пред-
ставители на 
МЗХ.
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“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com
Доставка и монтаж на:

Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 
и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

Изграждане и поддръжка на електронни автомобилни  
    везни от 6 до 24 метра и от 30 до 80 тона

Високо качество и надеждност

Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

Централен офис: гр.София,1421, ул.Орфей 19
Тел.: 0886 70 70 22, факс: 02 865 42 94

e-mail: com_com@mail.bg
www.comcombg.com

Не се колебайте да се свържете с нас!

Специална цена за БАТА АГРО на 18х3м.-60т.

Производствени бази: гр.Първомай, гр.Димитровград, гр.Бургас, с.Петърч
Сервизи: гр.София, гр.Враца, гр.Горна Оряховица, гр.Димитровград

„КОМ.КОМ“ ООД

Специална цена за Панаира на 18х3м-60m

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

 Първата печатница в България е открита в Русе през 
1864 г.

 Открита е първата фабрика за сапун в Русе през 1883 г.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Реклама
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