
Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ  БРОЙ 4 (648)  2017 г.  ГОДИНА XXVI  ЦЕНА 0,80 лв.

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

www. nolis-bg.com

26 ГОДИНИВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОБАЗОВАНИЕ - НАУКА - БИЗНЕС

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
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Наука

ДУМАТА „УЧЕН” - КАК СЕ Е СЪЗДАЛА

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
1373 София, ул. Суходолска” 30; www.agriacad.bg

ПОСЕТЕТЕ ЩАНДОВЕТЕ В ПАЛАТА 6
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА „АГРА 2017“

Когато говорим за имена 
на велики учени, се сеща-
ме за Исак Нютон, Галилео 
Галилей или пък Николай 
Коперник. Интересен е фа-
ктът обаче, че думата „учен“ 
започва да се използва дос-
та след смъртта им– едва 
през 1834 г., а вдъхновение-
то за създаването на дума-
та, неочаквано за времето 
и епохата, е жена – Мери 
Самървил.

Мери Феърфакс Самървил 
е шотландска писателка и 

енциклопедистка
По това време участието 

на жени в науката не е било 
насърчавано, но въпреки 
това тя е всестранно развита 
личност, която се учи сама в 
сфери като математика, ас-
трономия и геология. Мери 
има широк спектър от инте-
реси, брилянтен ум и две Х 
хромозоми - фактори, които 

алармират за нуждата от на-
именование за хора като нея.
През 1834 г. енциклопе-

дистът Уилям Ууел прочита 
впечатляващата дисертация 
на Мери “Connexion of the 
Physical Sciences”, превърнала 
се в една от най-продаваните 
енциклопедии на XIX век. Той 
е изумен от труда на 53-годиш-
ната дама и иска да напише 
блестяща критика върху него, 

Една изключителна жена, без която думата „учен” нямаше да съществува

Продължава на стр. 10

ДОБРИ СОРТОВЕ 
ТЮТЮН

 - Проф. Бозу-
ков, как се осъ-
ществява връз-
ката на науката с 
производството и 
бизнеса?

- Значението 
на науката е голя-
мо. То е признато 
от всички развити 
страни. В България 

като че ли все още тя не се оценява 
от земеделските производители, сякаш 

С т а н ц и я т а 
разполага с най-го-
лемия генофонд в 
ЕС и е най-големи-
ят производител 
на бубено семе.

- Проф. Ценов, 
кога е създадена 
Опитната станция 
по бубарство и 
земеделие и ка-

къв е предметът на дейност?
- ОСБЗ - Враца е създадена през 

- Проф. Бобев, 
честитя Ви на-
градата „Принос 
в приложната 
аграрна наука.” 
Разкажете ни 
малко повече за 
нея.

- Благодаря! 
Благодарности и 
към колегите от 

БАРЗ, не успях да присъствам на тър-
жеството, но разбрах, че номинациите 

ОПИТНА СТАНЦИЯ 
ПО БУБАРСТВО

УСПЕШНАТА БОРБА 
С ВРЕДИТЕЛИТЕ

Интервю 
с проф. Христо Бозуков, ИТТИ

Интервю 
с проф. Паномир Ценов, ОСБЗ

Интервю 
с проф. д.с.н. Светослав Бобев, АУ

Продължава на стр. 6 Продължава на стр. 10 Продължава на стр. 12
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АУ

Изнесени кандидатстудентски изпити по биология, 
география и български език (езикова култура)
Попово 16.03.2016 г. Документи се 

подават
в професионалните 
гиигимназии в съ-
ответните градове

Плевен и Кнежа 17.03.2016 г. 
Генерал Тошево 21.03.2016 г. 
Добрич 22.03.2016 г. 
Сандански 25.03.2016 г. 

Аграрният университет – Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище в България 
в областта на селското стопанство и сродните науки, с утвърден престиж в национален и международен 
мащаб.
В професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ АУ е без-

спорен лидер в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.
 АУ признава оценките от матурите като равностойни на оценките от кандидатстудентските изпити. Кандидатите могат 
да се явят на изнесени, предварителни и редовни изпити, като при формиране на бала се взема най-високата оценка.

 АУ дава предимство до 20% от местата за завършилите професионални гимназии от съответната област.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Основната кампания в две изпитни сесии ще се проведе през месец юли 2017 г.
Подробна информация на сайта на АУ www.au-plovdiv.bg

Учебно-информационен център: 032/654 250, 032/654 310; ksk@au-plovdiv.bg
https://bg-bg.facebook.com/Кандидатствай-в-Аграрен-университет-Пловдив

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, ул. „Менделеев” 12, www.au-plovdiv.bg

Специалности Форма на обучение
Оценка от ДЗИ или 
състезателен изпит

Агрономство (Полевъдство) Редовна и задочна

Биология

Агрономство (Лозаро-градинарство) Редовна и задочна
Агрономство (Декоративно градинарство) Редовна
Агрономство (Тропично и субтр. земеделие) Редовна
Агрономство (Растителни биотехнологии) Редовна
Агробизнес Редовна
Растителна защита Редовна и задочна
Зооинженерство Редовна и задочна
Аграрно инженерство Редовна и задочна Математика или биология
Екология и опазване на околната среда Редовна и задочна Биология или география
Аграрна икономика Редовна и задочна Български език (езикова  

култура) или география 
или математика 

Бизнес икономика Редовна и задочна
Управление на регионалното развитие Редовна и задочна
Аграрен туризъм 
При формиране на бала се включва оценка 
по чужд език  – от ДЗИ или от дипломата 
за средно образование или от състезате-
лен изпит в АУ

Редовна и задочна
Български език (езикова  
култура) или математика 
или география

Предварителни кандидатстудентски 
изпити, които се провеждат в АУ

Прием на документи 
за предварителни изпити

Биология 25.03.2017 г. 
(събота)

6 март – 24 март 2017 г.
само в работни дни от 8:30 
до 16:30 часа в АУ, както и 
в бюрата на ЦКПИ и НАПС

Български език (езикова 
култура)
География 26.03.2017 г. 

(неделя)

Аграрният университет – Пловдив е 
висше училище с богата традиция и мо-
дерен облик. Промените, осъществени 
през последните години, са насочени 
към все по-тясно обвързване дейността 
на университета с практиката, с реали-
зацията на кадрите и с новите тенден-
ции в селското стопанство. 
АУ осигурява и поддържа високо ка-

чество на обучение, което неизменно е 
свързано и с практическата подготов-
ка на студентите. Много фирми от аг-
рарния сектор проявяват интерес към 
сключване на договори за студентски и 
преддипломни стажове, осигуряват сти-
пендии за мотивираните студенти, изна-
сят публични лекции, споделят добрите 
практики.
АУ има договори за сътрудничест-

во с немските фирми BASF, LEMKEN, 
HL TOPMIX, IFW-EXPO, като съвсем 
наскоро подписа меморандум и с 
CLAAS, която е най-големият произво-

дител на селскостопанска техника в Ев-
ропа и предоставя дигитални техноло-
гии за развитие на прецизно земеделие 
и за опазване на околната среда. 
Целта на сътрудничеството с гер-

манските фирми е запознаване на 
студентите от АУ с най-новата селско-
стопанска техника и разработени тех-
нологии, осигуряване на стажантски 
програми и привличане на завърши-
лите за реализация в тези фирми и 
представителствата им за България. 
Предвиждат се демонстрации на нем-
ската агротехника на територията на АУ, 
като специалисти ще обучават студенти, 
докторанти и фермери от региона.
Други съвместни инициативи, които 

представляват интерес за студенти от 
различни специалности и преподава-
тели, са презентациите на най-новите 
постижения и продукти на германските 
фирми от аграрния бизнес. Така напри-
мер Николай Колев, мениджър продаж-

би, представи дейността на Лемкен – 
България и изрази готовност да посреща 
студенти за практическо обучение, тъй 
като разполагат с демонстрационни зе-
меделски машини от висок клас.
Във връзка с повишаване качество-

то на обучение АУ се вслушва в мне-
нието и препоръките на работодателите 
при обсъждане на учебните планове и 
програми за обучението в бакалавърска 
и магистърска степен, включва предста-
вители на аграрния бизнес в изпитните 
комисии за държавните изпити на за-
вършващите студенти.
Тези инициативи станаха въз-

можни с любезното съдействие на 
д-р Майерс Жерболе – доскорошен 
дългогодишен съветник към Минис-
терството на земеделието и храните 
на Република България, и на г-н фон 
Арним – Председател на Българо-гер-
манската работна група по земеделие 
и хранителна промишленост.        /АУ/

СПЕЦИАЛИСТИ ЗА МОДЕРНО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Реклама

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 друга електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и 
безжични 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 компютърна 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

От години учените преду-
преждават, че популацията 
на пчелите намалява и дори 
не е изключено те да изчез-
нат напълно. Това би имало 
пагубен ефект върху много 
растения, които разчитат 
на пчелите за опрашване. 
Учени от японския Нацио-
нален институт за развитие 

МАЛЪК ДРОН ОПРАШВА ЦВЕТЯТА ВМЕСТО ПЧЕЛИТЕ
Роботът може да е едно от решенията за намаляващата популация на пчелите по света. 

Това ли е бъдещето или трябва успоредно да мислим и да се грижим повече за природата? /ЗТ/
на индустриални науки и 
технологии са разработили 
миниатюрен дрон, който да 
замени пчелите, ако това 
се наложи, съобщава MIT 
Technology Review.
Учените използвали го-

тови миниатюрни дронове, 
които струват по 100 дола-
ра. Към тях добавили кон-

целия процес автоматизира-
но.
Дроновете обаче са 

твърде малки и нямат дос-
татъчно място за толкова 
допълнителни модули. Не-
обходимо е технологиите 
да се доразвият още, за да 
осигурят по-реалистична ал-
тернатива. Все пак това е 
важна стъпка напред, каз-
ват учените, които смятат, 
че е важно да се работи 
по заместители на пчели-
те, ако се случи най-лошият 
сценарий и те действително 
изчезнат или станат твърде 
рядък вид. 

/ЗТ/

ски косми, които 
били потопени в 
специален йонизи-
ращ гел. След това 
учените програми-
рали дроновете да 
доближават цвето-
вете на растенията. 
Само тези движе-
ния били достатъч-
ни за полепването и отде-
лянето на прашец между 
растенията. Това е бил и 
първият път, при който дрон 
е завършил процеса на оп-
рашване успешно.
Въпреки това учените ко-

ментират, че в този й вид 
технологията не е достатъч-
но практична, за да може 
да замени пчелите. Според 
Ейджиро Мияко, ръководи-
тел на проекта, необходимо 
е към дроновете да се доба-
ви GPS и камера с висока 
резолюция. Тогава изкуст-
веният интелект ще може 
да разпознава цветята са-
мостоятелно и да извършва 

Високодобивен, детерминантен 
хибриден сорт домати за прясна кон-
сумация и за промишлена преработ-
ка в сокове и концентрати. 
Плодовете са много едри, със сред-

на маса 180-280 g, кръгли, многокамерни, 
плътни, непукливи, с много добри вкусо-
ви качества, с оптимална твърдост и съх-
раняемост. Сортът се отличава с високо 
съдържание на общи багрила и ликопен. 
Устойчив е на вертицилийно и фузарий-
но увяхване. Сортът „Розово сърце“ се 
отглежда по приетата за страната технология за производство 
на средноранни детерминантни едроплодни сортове домати. 
Среден добив – 5500-7000 kg/da.          ИЗК „Марица“

НОВ СОРТ „РОЗОВО СЪРЦЕ“
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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

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.

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

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.

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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Реклама

Продължава от стр. 2

 2500 л
 3000 л
 щанги 18, 21, 24 м

В БЪЛГАРИЯ ИМА ДОБРИ СОРТОВЕ ТЮТЮН
все още се робува на чуж-
дестранните сортове, техно-
логии и препарати, за сметка 
на българските. Уверявам Ви, 
че ние имаме не по-лоши от 
техните. 
В Селскостопанска акаде-

мия (ССА) има над 25 научно-
изследователски института, 
където научните работници 
усилено работят въпреки 
ниските заплати и тежките 
финансови условия. Те съз-
дават сортове, технологии, 

породи, които са готови да 
предоставят на производите-
лите. Все още обаче връзката 
между фермерите и българ-
ската наука не е достатъчно 
добра. Земеделците не жалят 
пари за чужди семена, техно-
логии и пари, а като че ли им 
се свиди да отделят средства 
за българските. Това спо-
ред мен е много учудващо. 
Ще дам пример от сферата, 
в която работя. При тютюна 
има много добри хетерозис-
ни сортове тип „Вирджиния”. 

Цената им е под 2 000 лева. 
Българските производители 
дават между 3 и 4 0000 евро 
за килограм чуждестранни 
семена. Това се наблюдава 
във всички сфери, не само 
в тютюнопроизводството - 
среща се в зеленчукопроиз-
водството, в лозарството и в 
други отрасли. Все още като 
че ли не можем да преодоле-
ем недоверието към родното 
и да се справим с чуждо-
поклонничеството. Смятам, 
че ще дойде и този момент, 

когато фермерите ще се 
обърнат към родното произ-
водство. Само по този начин 
българската наука може да 
оцелее – ако има тясна връз-
ка със земеделците.
Когато бях председател 

на ССА, при мен са идва-
ли много бизнесмени, които 
са искали да работим заед-
но. За съжаление, законо-
дателната база в момента 
не позволява с институт на 
Академията да се прави пуб-
лично-частно партньорство 
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Наука

В БЪЛГАРИЯ ИМА ДОБРИ СОРТОВЕ ТЮТЮН
и да се работи съвместно с 
бизнеса, защото има много 
ограничения. В действащия 
закон за публични-частни 
партньорства има неясно-
ти и несъвършенства, които 
все още стопират сътрудни-
чеството между науката и 
бизнеса.

- Каква част от бъл-
гарското земеделие е тю-
тюнопроизводството?

- За съжаление, аз, който 
бях един от най-големите оп-
тимисти за бъдещето на бъл-
гарското тютюнопроизвод-
ство, вече започвам да губя 
кураж в това отношение. 
Фактите го потвърждават. 
Веднага може да се напра-
ви паралел между България 
и Гърция. До преди 3 години 
България беше на второ мяс-
то в Европа по производ-
ство на тютюн. В момента 
може би сме на шесто или 
седмо място в ЕС. Това се 
дължи на недалновидната 
държавна политика спрямо 
този сектор. Въпреки че се 
знае, че той е извадил бъл-
гарската икономика от ня-
колко национални катастро-
фи и е осигурил приходи за 
националния бюджет. До 
скоро тютюнът беше третата 
по значение култура по при-
ходи на валута и по износ 
в България. Постепенно тя 
отстъпва назад, защото не е 
приоритетна. Затова, разби-
ра се, има много субектив-
ни и обективни фактори, 
най-вече агресивната кампа-
ния на Световната здравна 
организация по тютюнопу-
шене. Не знам защо някои 
хора сметнаха, че борбата 
срещу тютюнопушенето има 
връзка с тютюнопроизвод-
ството. Това е все едно да 
водиш борба с лозарството, 
защото алкохолът е вреден. 
Тютюнът е легална култура, 
все още не е забранена като 
канабиса или опиумния мак. 
Вече масово се въздейства 
върху националните пра-
вителства да разрешават 
употребата на канабис за 
лекарски нужди. Разликата 
между канабисът и тютюнът 
е един-единствен алкалоид. 
Цялото друго съдържание 
на дима в тези две расте-
ния е еднакво. Алкалоидът в 
канабиса канабинол и алка-
лоидът в тютюна никотин не 
са най-страшните отрови за 
човешкия организъм. Те са 

пристрастяващи вещества, 
въпреки че 1 грам никотин 
може да убие кон. Това 
съдържание много трудно 
може да се създаде в кръвта 
на човек. По-опасни са дру-
гите съставки на тютюневия 
дим, особено нитрозамини, 
има алдехиди, формаалде-
хиди, бензопирени и други 
вещества, които са мно-
го по-опасни за човешкото 
здраве.
За 2015 година тю-

тюнопроизводството в Бъл-
гария беше 23 000 тона, 
в Гърция - 22 000 тона. За 
2016 г. в страната ни произ-
водството е 15 000 тона, а 
в Гърция е над 30 000 тона. 
Там има държавна полити-
ка. Гръцкото правителство е 
сключило договор с мулти-
национални фирма, по-спе-
циално с „Филип Морис”, 
за изкупуване на 50% от 
продукцията. Правителство-
то да ва по 200 евро на де-
кар на производителите, 
отпускат се и други облекче-
ния и много хора разбират 
значението на този отрасъл 
за Северна Гърция, където 
няма друга алтернатива.

-  Има ли алтернативна 
култура на тютюна? Каква 
е механизацията в този от-
расъл?

- Алтернатива за тютюна 
има само в полските райо-
ни, където се отглеждат ед-
ролистните златни сортове. 
В тези зони има добри поч-
ви, възможност за напоява-
не и там могат да същест-
вуват други култури, които 
да бъдат по-продуктивни от 
тютюна. В планинските и по-
лупланинските райони, къде-
то почвите са слаби и плит-
ки и хумусното съдържание 
е много ниско, не може да 
се отглеждат други култури, 
освен картофи, боб и тю-
тюн. Никоя култура обаче не 
може да даде от декар такъв 
доход, какъвто производи-
телите могат да получат от 
тютюна.
Що се отнася до меха-

низацията, в последно вре-
ме големите производите-
ли, главно на едролистни 
тютюни, използват доста 
машини. В тютюнопроизвод-
ството механизация може да 
се използва при едролистни 
тютюни, които се отглеждат 
на по-големи площи, затова 
те са и най-механизираните 

- там се използват трактори, 
почвообработваща техника, 
пръскачки. Много произво-
дители вече започнаха да 
купуват тютюнокомбайни за 
бране, така че механизация-
та е сериозно навлязла в 
отрасъла. Освен това, тези 
производители отглеждат и 
други култури. Ориенталски-
ят тютюн, който се отглежда 
на малки площи от 5 до 10 
декара, не позволява меха-
низация и все още се работи 
с животинска тяга. Само на 
някои малки места има ма-
логабаритна техника, която 
може да използва на накло-
нени релефи. Затова произ-
водството на ориенталски 
тютюн е трудоемко.

- В България има ли 
нови сортове тютюн или се 
използват традиционни?

- При ориенталските тю-
тюни доскоро в България 
имаше над 40 български 
сорта. Те бяха районирани. 
В един момент погрешно се 
взе решението, че трябва 
един или два от най-комер-
сиално продаваните сорто-
ве да се разпространят в 
цялата страна. Това доведе 
до унищожаване на сорто-
вата структура. В момента в 
страната са разпростране-
ни 3-4 български сорта и 2-3 
интродуцирани. Можем да 
кажем, че все още българ-
ските ориенталски тютюни 
имат превес. При тютюн 
Бърлей изцяло се премина 
на чуждестранни сортове, 
при тютюн Вирджиния си-
туацията е 50% български 
сорт, 50% чужд. Български-
те сортове засега удържат 
конкуренцията с това, че са 
пригодени за нашите почве-
ни и климатични условия и 
дават по-добра суровина с 
по-малко поливки и капита-
ловложение за опазване на 
културата.

 - Каква е ролята на 
Института по тютюна и тю-
тюневите изделия за потре-
бителите?

- Може да се каже, че 
ИТТИ е центърът на тю-
тюнопроизводството в Бъл-
гария. Той е в центъра и 
на Закона за тютюна и тю-
тюневите изделия. Все още 
на него са делегирани сери-
озни права. Институтът из-
вършва семепроизводство 
на всички български сорто-
ве и ги представя на про-
изводителите. Създават се 
технологиите за отглеждане 
на тази култура и ги предос-
тавя на МЗХ. Производите-
лите се допитват за всич-
ко до ИТТИ. Бих казал, че 
Институтът е една уникална 
комплексна структура, коя-
то разглежда тютюна от 
семето до цигарата. Няма 
друго научно звено, което 
да изследва една култура от 
семето до крайния продукт. 
Обикновено се дели на про-
дукция и технология за про-
изводство на храната или 
готовия продукт. Ние сме 
комплексни и затова обе-
диняваме около себе си не 
само производителите, но 
и търговците и тютюневата 
индустрия. С тях работим в 
много близко сътрудничест-
во и може би затова все 
още успяваме да задържа-
ме тютюнопроизводството в 
България да не си е отишло 
без възвратно. Тази задача 
става все по-трудна, защото 
нямаме средства и възмож-
ности да поддържаме тю-
тюнопроизводството. Инсти-
тутът се явява като будител 
на тютюнопроизводителите 
постоянно да им дава кураж 
и сили и да им помага, за 
да поддържат това нелеко 
производство.

- Проф. Бозуков, честита 
награда „Принос в прилож-
ната аграрна наука”, връче-
на Ви на 16 март по случай 
„Деня на растителнозащит-
ника”. Пожелаваме Ви пол-
зотворна дейност за прос-
перитета на българското 
земеделие. 
Доц. д-р инж. Милка Бобева
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Информация

„ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ 
НА ПЛЕВЕЛИТЕ“

www.aquamat2000.com
Мобилен: 0879 444 120

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

 Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

 Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
 Анализ на почвени и листни проби 
 Обучение чрез открити дни, семинари и из-
ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

 Консултации по овощарство

 Мониторинг на Черноморската 
екосистема

 Генетични изследвания 
на морските ресурси

 Експертни оценки
 Аквариумна експозиция
 Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И 
ЗЕМЕДЕЛИЕ /ОСБЗ/ - Враца

ПРОВЕЖДА научноизследователска работа във всич-
ки важни области на бубарството, съхранява най-големия 
генофонд на черницата и копринената буба в Европейския 
съюз. ПРОВЕЖДА курсове за обучение и дава съвети по 
всички въпроси от бубарството. ПРОИЗВЕЖДА високо-
качествено бубено семе, черничеви резници и фиданки 
от високопродуктивни сортове. РАЗРАБОТВА проекти за 
модернизиране и създаване на бубарски стопанства. 
За контакти: гр. Враца 3000; ул. “Мито Орозов” №24
Тел.: 092642221;Факс: 092645154; GSM: 0888 479 438
e-mail: panomir@yahoo.com; web: http://ses-vratza.bacsa-silk.org

Плевелите се конкури-
рат с растенията за усво-
яването на хранителните 
вещества, следователно 
оказват огромно влияние 
върху качеството и количе-
ството на продукцията. 
За ефективна борба с 

плевелите, „Аквамат 2000“ 
предлага на българския 
пазар широка гама пръс-
качки Манкар с голям об-
хват на приложение и раз-
лично активно вещество:

Ултрамалообемни 
пръскачки с хербициди
Ефективен и икономиче-

ски контрол на плевелите 
с хербициди и хербицидни 
смеси, но без вода. ULV 
(ultra-low volume) технологи-

ята на пръскане гарантира 
нисък разход на хербициди и 
оптимална защита на рекол-
тата, защото се пръска само 
там, където е необходимо! 
Точната доза от хербицида 
се определя от механичната 
дозираща помпа и патенто-
ваната ротационна сегмент-
на дюза. Този тип пръскачки 
се предлагат в три основни 
варианта - ръчен за универ-
сално приложение, къде-
то дозирането се регулира 
ръчнo чрез натискане и за-
държане на бутон; колесни 
пръскачки, подходящи за 
третиране на градини и раз-
садници, за пътеки и пави-
рани площадки в паркове. 
Хербицидът се подава чрез 

  ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ С МАНКАР
специална дозаторна помпа 
и специализирана патенто-
вана сегментна ротационна 
дюза. Новите модели са обо-
рудвани с подвижни капаци, 
които се завъртат около оста 
си при допир с препятствия; 
прикачни пръскачки за го-
леми площи, като работна-
та ширина може да варира 
в широки граници според 
това, дали се третират само 
редовете на насаждения-
та или цялото междуредие. 
Дозирането на хербицидите 
става чрез електрическа или 
механична дозаторна помпа 
и управлението може да ста-
ва от кабината на работната 
машина. Прикачни модели 
хербицидни пръскачки могат 
да се произвеждат спрямо 
специфичните нужди на все-
ки клиент.
Третиране на плевели 

с гореща вода - 
BioMant Aqua

Машините BioMant Aqua 
се борят с плевелите чрез 
пръскане с топла вода (99,50 
С), като по този начин се 
унищожава клетъчната 
структура на плевелите. С 
повтаряне на третирането 
с топла вода, постепенно 
се унищожава и корена на 

плевела като в последствие 
плевела умира напълно.
Контрол на плевелите 
с био-хербициди - 

BioMant Herbi
BioMant Herbi машините 

са специално оптимизирани 
за пръскане с хербициди на 
биологична основа, напри-
мер с пеларгонова киселина. 
За разлика от другите херби-
циди, хербицидите на орга-
нична основа трябва да се 
подават в големи количества, 
за да се постигнат желаните 
резултати. Оптималното раз-
пределение на необходимо-
то количество био-хербицид 
се постига благодарение на 
специално разработени пло-
скиструйни дюзи и гъвкави 
предпазни капаци, които из-
бягват препятствия като кофи 
за боклук, пътни знаци, све-
тофари. Поради необходи-
мостта от по-големи количе-
ства био-хербицид най-често 
BioMant Herbi се предлага 
като допълнителна прикачна 
машина към различни пре-
возни средства с достатъчно 
голям резервоар за осигуря-
ване на ефективен контрол 
срещу заплевеляване.

По материали 
на Аквамат 2000
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ИЖН – Костинброд е 
най-големият и комплексен 
научноизследователски ин-
ститут в България в облас-
тта на животновъдната нау-
ка и практика.

Експерименталната база 
произвежда и предлага 
елитни разплодни животни.

ИНСТИТУТ 
ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Костинброд, 2232, тел. 0721 68940, факс 0721 66029; 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg

ЗА ВАС ФЕРМЕРИ
НАУКАТА ПРЕДЛАГА

 Експертна консултантска дейност
 Съвременни технологии  на отглеждане 
 Адекватни системи за  хранене
 Елитен разплоден материал

Реклама
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1896 г. с основен предмет 
на дейност научноизсле-
дователска работа по бу-
барство, производство на 
бубено семе и черничев по-
садъчен материал и научно 
обслужване на подотрасъ-
ла. В станцията се поддър-
жа генофонд от 200 породи 
буби и 150 сорта черници, 
който е най-големият в Ев-
ропейския съюз. ОСБЗ раз-
полага с достатъчна база, 
включваща 112 дка черни-
чеви насаждения, бубарни-
ци, лаборатории, сушилни 
за пашкули, свилоточни ма-
шини, техника и инвентар 
за производство на бубено 
семе, суха храна за буби, 
дребен бубарски инвентар, 
както и вкоренилища за 
черничеви резници с годи-
шен капацитет до 270 000 
резника.
В момента в станция-

та работят трима научни 
работници, от които един 
професор и двама доценти. 
Двама от научните работ-
ници са се хабилитирали 
през последните 5 години. 
Връзката между науката и 
практиката се осъществява 
посредством осигуряване 
на висококачествено бубено 
семе, черничеви резници, 
фиданки, дребен бубарски 
инвентар, даване на съвети, 
консултации, провеждане 
на открити дни, разработва-
не на концепции и стратегии 
и др.

- Каква е ролята на стан-
цията за бубарство в Бълга-
рия и за света?

- Ролята на ОСБЗ - Вра-
ца за развитието на бубар-
ството в България е голяма и 
се изразява в предоставяне 
на основните неща за за-
почване и развитие на едно 
бубарско производство, а 

именно черничев посадъчен 
материал от високопродук-
тивни сортове, бубено семе 
от толерантни към проме-
ните в климата и с висока 
копринена продуктивност 
хибриди, предоставяне на 
съвети, литература и т.н. 
Същевременно станцията е 
водеща в Европа и в света 
по отношение селекцията и 
технологиите за отглеждане 
на копринената буба и чер-
ницата и е най-големият про-
изводител на бубено семе и 
черничев посадъчен матери-
ал в ЕС. 
През периода 2007 – 2016 г. 

научноизследователска -
та работа в ОСБЗ – Враца 
беше преимуществено на-
сочена към разработване-
то на няколко нови научни 
продукта като технология 
за производство на бубено 
семе, годно за излюпване и 
отглеждане през всички се-

зони на годината. Новост са 
продуктите черничево браш-
но и чай, както и изкустве-
ната храна за отглеждане на 
буби. В бубеното семепроиз-
водство се премина на над 
50% използване на генетич-
но маркирани по пол поро-
ди. Достигнатият капацитет 
за производство на черниче-
ви резници е от 50 000 броя 
през 2007 г. до около 270 000 
броя годишно през 2016 г. 
Станцията продава главно 
собствените си научни про-
дукти. 
Търсен партньор сме за 

двустранно и многостранно 
международно научно-техни-
ческо сътрудничество, като в 
момента работим съвместно 
по договори с научни инсти-
тути от Индия, Китай, Румъ-
ния, Италия, Азербайджан, 
Грузия и Япония.
Доц. д-р инж. Милка Бобева

Доника Асенова

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

но се сблъсква с един основен проблем – 
учените по това време са главно мъже и 
думата за тях е „мъж на науката“, слово-
съчетание, което не пасва на Самървил. 
Така умелият в словото Ууел измисля ду-
мата „учен“ за Самървил. Той не създава 
просто една дума, различна от „мъж на 
науката“, която да може да се използ-
ва и за жени. Прокарва наименование, 
съдържащо в себе си цялата всестран-
но развита природа на Самървил – тя 
е била не само математик, астроном, 
физик и т.н., а един интелектуално 
надарен човек, притежаващ съобра-
зителността и умението да използва 
всичките си познания целенасочено 
и успешно. Точно това според Ууел е 
значението на думата „учен“.
Още като дете Мери показва своя-

та любов към науката, въпреки че както 
повечето жени по това време, е нямала 
същата въможност за образование като 
мъжете. Родена в Шотландия през 1782 
г., тя прекарва ранните си години в раз-
ходки край морето и женски занимания, 
докато братята й ходели на училище. За 
нейно щастие е дъщеря на вицеадмирал 
Сър Уилям Джордж Феърфакс, който не 
може да си позволи дъщеря му да оста-
не съвсем неука, и след като осъзнава, 
че тя не може да чете нищо друго, освен 
няколко абзаца от Библията, я изпраща 
за кратко в пансион. Там тя се научава 
да чете, пише и да смята. Скоро се връ-
ща у дома, защото е придобила знанията 
„достатъчни за една жена“, но това не я 
спира да учи тайно нощем вкъщи и да 
слуша уроците на братята си без да я 
видят. След като изхабява почти всички 

свещи в дома, майка й разбира какво 
прави дъщеря й и как се занимава с 
неща, които не са за жени, и заповяд-
ва нощно време всички източници на 
светлина да бъдат скривани. Дори без 
светлина Мери продължава да учи, като 
вече интересите й са преминали и към 
астрономия и други науки.
Родителите й я женят през 1804 г. 

за неин далечен братовчед – Самюел 
Грейг, за да й попречат да стане „кни-
жен плъх“ и да посрами семейството. 
Младоженците се местят да живеят в 
Лондон. Съпругът на Мери също й за-
бранява да учи, подкрепяйки всеобщото 
мнение, че на жените не им се отдава 
науката. Принудителният брак е доста 
кратък, защото Самюел умира след три 
години. Самървил остава вдовица с две 
деца, но най-после получава спокой-
ствието да се отдаде на истинската си 
любов – науката. Тя се завръща в Шот-
ландия, където научен ръководител й 
става д-р Джон Плейфеър, професор по 
математика в Университета в Единбург. 
Той й възлага да се запознае с труда за 
небесна механика на френския матема-
тик Пиер-Симон Лаплас – нещо, което 
напълно променя живота й.
През 1827 г. Самървил превежда 

„Небесна механика“ на английски по 
молба на млад юрист на име Хенри 
Броугхам. Мери не само превежда на-
учния труд, ами и обяснява всички урав-
нения в него.
На този етап тя отново живее в Лон-

дон, където научните среди са впечатле-
ни от уменията й. Много от английските 
математици по това време не разбира-
ли всички уравнения и това спечелва на 

Самървил уважение и признание сред 
тях.
Вървейки по пътя на самоусъвър-

шенстването и с цел да използва на-
ученото, вече 50-годишната „дама на 
науката“ започва да пише своя научен 
шедьовър „Connexion of the Physical 
Sciences“. След като публикува книгата 
за пръв път, тя я преиздава още девет 
пъти до края на живота си, обновявайки 
и оптимизирайки нейното съдържание. 
Нейните писания не са просто теории, 
те допринасят за истински открития в 
бъдеще. Например в третото издание 
обяснява, че може би трудностите при 
изчисляването на положението на Уран 
могат да бъдат индикатор за наличието 
на друга планета – това води до откри-
ването на Нептун.
Признанието за приноса й към нау-

ката не закъснява. Тя получава почетни 
членства в елитни и уважавани науч-
ни дружества, като Научното общество 
на физиката и естествената история в 
Женева, Кралското общество по ас-
трономия, Американското философско 
общество, Американското географско и 
статистическо общество и Италианското 
географско общество. Тя умира на 91-го-
дишна възраст през 1872 г. в Неапол, 
Италия.
Мери Самървил е една изключител-

на историческа личност, която оборва 
стереотипите, че „на жените не им се 
отдава науката“ и дава огромен принос 
в различни сфери. Тя е вдъхновението 
за една дума, без която днес би ни било 
трудно да пишем за великите умове в 
научните среди, а именно „учен“.

/ЗТ/

ДУМАТА „УЧЕН” - КАК СЕ Е СЪЗДАЛА

Продължава от стр. 2

Продължава от стр. 2

Наука



11
бр. 4-2017

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ
Произвежда  и предлага  базови и 

сертифицирани семена и посадъчен ма-
териал от сортове и хибриди, създадени 
в Института - пшеница, царевица, овес, 
полски фасул, люцерна, грах, фий и но-
воселекционирани семенни и безсеменни 
десертни сортове лози.

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност 
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прила-
гането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения, 
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за 
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, лю-
церна и производство на лозов посадъчен материал.

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www. izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТ. ЗАГОРА

Земеделски институт е обособен като резерват за съх-
ранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци 
и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни 
методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за 
ефективно генетично структуриране на популациите.

 Лабораторният комплекс към Земеделски институт – 
Стара Загора разполага с научно-експериментална и на-
учно-приложна лаборатория за изследване на качествения 
състав на млякото, анализ на фуражи и компоненти, както 
и популационно-генетична лаборатория.

Предлага елитни породи говеда, овце, зайци и птици.

тел.: 042/ 606 991, тел./факс: 042/ 607 048
e-mail: mar_k@abv.bg  www.zem-ins-stz.hit.bg

„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
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и изборът на наградените е 
извършен след допитване 
до членовете на браншова-
та организация, което още 
повече ме зарадва. Награ-
дите са нещо добро, но и 
преходно, като нас самите. 
Иначе, спазвам без усилия 
едно от простите житейски 
правила – ако аз имам про-
блем, какво бих очаквал от 
този, когото съм потърсил за 
съдействие. Е, някой ден в 
суматохата може да те спо-
ходи неочаквано и някоя на-
града.

- Как успешно могат да 
си сътрудничат наука, зе-
меделско производство и 
бизнес?

- Повече от ясно е, че 
трите групи трябва да знаят 
какво могат да дадат и как-
во искат от партньорите си. 
Науката, производителите и 
бизнесът трябва да търсят 
общи интереси, които да 
обосновават сътрудничест-
вото. Не по-малко важни са 
коректността и качеството 
на изпълнението. 

- Какви са впечатления-
та Ви от младите хора, кои-
то учат в Аграрния универ-
ситет?

- Не знам дали мнение-
то ми е ще бъде споделено 
от всички, но смятам, че в 
България образователната 
система е объркана. Първо, 
падна нивото на подготовка 
в средния курс на обучение. 
Аз не виня толкова учителите, 
колкото самата система -  не-
пременно всеки да завършва, 
защото трябва да има финан-
сиране. Второ, финансира-
нето и при нас е на бройка 
дипломирани студенти. Има 
студенти, които не са моти-
вирани, а държавата пилее 
пари за тяхното образование, 
вместо да ги насочи към тези, 
които наистина искат да при-
добият сътветната квалифи-
кация. Все пак, през второто 
десетилетие на 21-ви век и 
у нас започна да се обръща 
внимание на фактора „реали-

зация на кадрите“. Всъщност, 
основният показател на всич-
ки топ-университети по све-
та отдавна е известен - ре-
ализация на дипломираните 
студенти. Там изискванията 
са високи и за специалиста 
работи не личното му име, а 
печатът върху дипломата му. 
В България има наченки на 
такива промени, надявам се 
да не се окажат чисто фор-
мални. Може да се обучават 
2 пъти по-малко студенти, но 
да се вдигне качеството на 
обучението, което означава 
качеството и на преподавате-
лите, защото процесът на обу-
чение винаги има две страни 
– обучавани и обучаващи. Все 
пак, да се надяваме, че не-
щата ще се подобрят, но това 
изисква подходяща държавна 
политика.

„Растителната защита” е 
любима специалност за сту-
дентите, това е видно още от 
кандидат-студентските при-
еми всяка година. Разбира 
се, технологията на отглеж-
дане и растителната защита 
вървят заедно и тяхното вза-
имно допълване определя 
културата на земеделие и 
гарантира желаните  резул-
тати. Агрономическото об-
разование във всичките му 
разновидности изобщо не 
трябва да бъде загърбвано 
на национално ниво, като 
същевременно се укрепват 
връзките между науката и 
практиката. 

- Как се борят стопаните 
в България с вредителите 
по културите? Как оценява-
те механизацията в сектор 
„Растителна защита”?

- Борбата с вредители-
те, в частност това, с което 
аз се занимавам, болестите 
и техните причинители, из-
исква специфични знания, 
а това всъщност е част от 
добрата култура на земеде-
лие. Аз не съм от тези, които 
се вторачват само в пести-
цидите или само в устойчи-
вите сортове и не смятам, 
че само те ще решат про-

УСПЕШНАТА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ИЗИСКВА 
ДОБРА КУЛТУРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ
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блемите. Всичко е въпрос 
на комплексни мерки. Като 
се започне от агротехника, 
подбор на сортове, здрав-
но състояние на семена и 
посадъчен материал. След 
това идва отглеждането на 
растението през вегетацията 
и съхранението на продукци-
ята. Аз досега не съм видял 
с една мярка да се решат 
всички проблеми, свързани 
с болестите по растенията. 
Съвременното земеделие из-
исква прилагане на защитни 
мерки от всякакъв характер, 
които търсят баланс между 
икономика и екология. Това 
е моето виждане за борбата 
с патогените.
В тази връзка, не мога 

да изключа и ролята на ме-
ханизацията. При повечето 
от конвенционално отглеж-
даните култури всеки сезон 
се извършват вегетационни 
пръскания, а при основните 
полски култури има и меха-
низирано третиране на семе-
на. Несъмнено, качествената 
техника осигурява по-висока 
производителност и много 
добро покритие на третира-
ните растителни части. Във 
всички направления светът 
върви напред, това важи и 
за технологиите на отглежда-
не и обслужващата техника. 
От друга страна, за до-

брите крайни резултати се 
необходими и ефикасни пес-
тициди, но и това изисква 
финансиране. В тази връзка 
считам, че в България ня-
маше дефиренциран подход 
към евросубсидиите – фер-
мерите получаваха еднакви 
материални помощи на еди-
ница площ без оглед на общо 
обработваните площи. Аз не 
пренебрегвам нито една от 
категориите, но през години-
те едните станаха по-мощни, 
а другите изостанаха. Напо-
следък се говори за диферен-
цирано субсидиране и тогава 
повече земеделци ще имат 
по-добри резултати, благода-
рение и на по-добра техни-
ка. Не бива да пропускаме 
също, че доста от техноло-
гичните процеси извън пря-
ката растителна защита се 
извършват също механизира-

но и по тази причина не е 
без значение нивото на тех-
никата за обработка на поч-
вата и прибиране на рекол-
тата. При това съвременно 
производство, без качестве-
на техника е невъзможно да 
издържиш на конкуренцията 
и по мои наблюдения вече не 
би трябвало да има пробле-
ми от гледна точка на меха-
низацията и при внасяне на 
пестициди. В зависимост от 
културата, за тази дейност се 
използват множество разно-
видности на обеззаразяващи 
машини и пръскачки. Съще-
временно, трябва да се вни-
мава за точната и навремен-
на диагностика и моментите 
на третиране, защото греш-
ките на тези нива не могат 
да бъдат компенсирани дори 
от използването на качестве-
ни машини и ефикасни пес-
тициди.
В заключение искам да 

насоча вниманието на всички 
ползващи фунгицидни проду-
кти за опазване на отглеж-
даните култури към културата 
на земеделието. По принцип 
се подценява негативното 
въздействие на фунгициди-
те върху работещите с тях 
и евентуално след това, по 
веригата до крайните консу-
матори (хора и животни), тъй 
като рядко се регистрират 
бързи негативни последици, 
каквито например се срещат 
след неправилна употреба 
на повечето инсектициди. 
Липсата на моментно види-
мо въздействие притъпява 
защитната реакция на хора-
та и води до подценяване на 
евентуален негативен ефект 
при наличие на остатъчни 
количества в продукцията, 
но отдавна е доказано, че от 
всички групи пестициди, фун-
гицидите като група предиз-
викват най-тежки поражения 
върху човешкия и животин-
ския организъм при непра-
вилна употреба. И тук отно-
во стигаме до това, с което 
започнахме - култура на зе-
меделие е необходима при 
всяка една производствена 
стъпка.
Доц. д-р инж. Милка Бобева

Доника Асенова

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”
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Реклама

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ  - КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил2500, ул. „Софийско шосе”;тел. 078  52 2612; 

факс: 078 52 4036; e-mail: iz_kn@abv.bg
Специализирано научноизследователско учреждение за решаване 

на научни и научно-приложни проблеми на овощарството, лозарство-
то и зеленчукопроизводството. Интродукция, селекция и семепро-
изводство на овощните видове ябълка, череша, слива, вишна, круша, 
грозде, ягода, малина, капина, касис, арония и френски грозда. Съхра-
нение, опазване и използване на богат генофонд от овощните видо-
ве. Разработва цялостни технологии за създаване и отглеждане на 
овощни насаждения и технологични елементи при лоза и зеленчукови 
култури. Провежда проучвания върху биоекологията на икономически 
важните болести и неприятели по овощните култури. Производство 
на овощен посадъчен материал. Внедряване на български и чужди 
постижения, оказване на помощ на земеделските производители.

ИНСТИТУТ ПО 
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ  

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.

Основните приоритети на АгроБиоИнститут - 
София са свързани с развитие и приложение на 
новите биотехнологични методи за подобряване 
на качеството на селскостопанската продукция 
и опазване на околната среда.

АгроБиоИнститут
Център по компетентност в растителните биотехнологии

АгроБиоИнститут, бул. Драган Цанков 8, 1164 София
Тел. +359 2 963 54 07; Факс. +359 2 963 54 08;

E-mail: abi@abi.bg

АБИ

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И 
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

Хибриди от всички групи на зрялост и направление на 
използване -  за зърно, силаж, специални, захарни, 
пукливи и др.
Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и 
посевен материал при поливни и неполивни условия
Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени 
линии за производство на родителски компоненти и 
хибридни семена
Научно-методично обслужване, авторски контрол, 
обучение на кадри и лабораторни анализи

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

Кнежа, 5835, тел. 09132 7163,  7507, факс: 09132/7711; 
e-mail: mri_kneja@abv.bg









С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/8681363, 02/8682456,
02/8685095,  02/9556471,  факс:  02/8683373,  e-mail: director@ikht.bg

ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спо-
магателна дейност в областта на криобиологията и лиофилиза-
цията, хранителните технологии, биологично активните веще-
ства за растениевъдството, качеството и безопасността на 
храните и напитките.

РАЗРАБОТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ВНЕДРЯВА нови продукти, 
технологии и методи за анализ и оценка за производство и пре-
работка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, 
растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко 
и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други. 114 години традиции и опит

тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470 
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов по-

садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО - Плевен

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА 
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 
Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-

ви, бизнес и инвестиционни проекти.  
Провежда курсове за обучение, извършва консул-

тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/971 00 14, факс: 02/971 39 13

 е-mail: office@iae-bg.com

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
СОФИЯ

 семена, разсад и луковици от
различни сортове декоративни 
растения
 автентичен ин витро посадъчен 
материал
 селекционни програми и тех-
нологии
 консултации
1222 София, Негован;  тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44

email: iop_sofi a@abv.bg
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Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@abv.bg

www.bigdutchman.com

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООДАЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италияпроизведени в Италия

тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

Реклама

Централен офис:
София 1712, ж. к "Младост 3", бл. 314, вх. 4
Тел.; + 359 (0) 2 8816005; +359 (0) 886 784426

Офис и склад:
Пловдив 4000, ул. „Подофицер Г. Котов” 13

Тел.: + 359 (0) 32 967 058;  + 359 (0) 88 738 8028 
e-mail: geosemselect@yahoo.com

СЕМЕНА 
ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ

торове Hortigrow  пръскачки Grada

Агра, палата 13, щанд В4

 В устата на човек се съдържат около 40 000 бактерии. 
 Жените мигат около 2 пъти по-често от мъжете. 
 Кихането с отворени очи е невъзможно.             /ЗТ/

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
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