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Иновации

ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – 2017 г.

Мотото на вестник „Земеделска техника” е „Вашата 
връзка с прогреса в земеделието”. Вече 26 години издание-
то утвърждава тази теза, като информира своите читатели 
за най-новото, за бъдещето в земеделското производство. 
През 2017 г. рубриката за иновации е „Иновации в земе-

делието – 2017 г.”. Тя е  разширена, има вече 5 категории 
и обхваща целия производствен цикъл – има информация 
както за най-новите технологии, осигуряващи ефективно зе-
меделие; за висококачествени семена, за торове, съобраз-
но изискванията на културите; така и за осъществяване на 
технологии на най-високо ниво с нови високопроизводител-
ни машини. 
В рубриката могат да участват всички – създатели, вно-

сители на продукта, но с основно изискване  за участие -  
продуктът през 2017 година да се предлага и да се намира 
на земеделския пазар в България. 
С тази концепция вестник „Земеделска техника” си по-

ставя за цел да помогне българските земеделски стопани да 
са своевременно добре информирани за новостите, които 
навлизат на земеделския ни пазар. Така те ще изберат и 
ползват  най-подходящите за отглежданите от тях култури 
високопродуктивни технологии, семена, торове, препарати 
и машини. В резултат земеделското им производство ще 
бъде съвременно, водещо и ще повиши конкурентоспо-
собността си на българския и на международния пазар.

ЗТ

Категория „Семена” Категория „Машини”

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ ОТ OPTIMUM AQUAMAX

 Продуктувата линия P0023, P0216, P9903, 
P9486, P9241, и P9911

Повече информация на стр. 6, 7

 Клас – среден
 Мощност -  175 к. с.
 Мощност с EPM (Engine Power Management) - 200 к. с.

Повече информация на стр. 4

КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY FERGUSON MF 6718 S

Проф. д-р Бистра Димитрова-Атана-
сова е родена на 23.02.1952 г. в Благоев-
град. В периода 1970-1975 г. завършва ви-
сшето си образование по „Агрономство” 
във ВСИ „Г. Димитров”  София, специ-
алност „Полевъдство”. От 1975 до 1977 
г. е агроном в Института по генетика 
и селекция на растенията, 1977-1978 г. 
– в Опитната станция по сортоподър-
жане и сортоизпитване, с. Кубратово и 
1978-1984 г. в Опитната станция по цве-

тя и декоративни храсти, с. Кубратово. През 1984 г. печели 
конкурс и е научен сътрудник в Института по цветарство, 
с. Негован. Придобива образователна научна степен „Док-
тор”, специалност „Декоративни растения” през 1991 г. Че-
тири години по-късно става доцент. През периода 2001-2004 г. 
е доцент, а от 2004 г. става професор в Агробиоинститут – 
София. През периода 2005 – 2008 г. е директор на Регионалния 
център за научно-приложно обслужване – София. От 2008 г. до 
днес професор Бистра Димитрова-Атанасова е директор на 
Института по декоративни растения – София. 

КОЙ КОЙ Е В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Проф. д-р Бистра Димитрова-Атанасова

Екипът на вестник „Земеделска техника” честити юби-
лея на проф. Бистра Димитрова-Атанасова и й пожелава 
здраве, творческа страст и все такава професионална ус-
тременост. Земеделието и в частност цветарството е по-
лучило много, но има нужда и разчита на Вашите знания. 
Радваме се,че работим заедно и се надяваме още дълго 
да продължи ползотворното ни сътрудничество.
Честит 65-годишен юбилей!

В. „Земеделска техника”

Научните направления, в които работи, са специалност 
„Декоративни растения” (1991 г.) и „Селекция и семепроиз-
водство на културните растения” (1995 г.). Проф. Бистра 
Димитрова-Атанасова има 153 научни публикации и 37 науч-
но-популярни материали. Има сертификати за 11 сорта мини 
карамфил. Одобрените й технологии са 4. Носител е на диплом 
„Златен медал” за нови селекции и постижения в цветопроиз-
водството, за селектиране на нови сортове мини карамфил. 
През 2016 г. получава грамота за разработка на Технология 
за отглеждане на метличеста гипсофила. От 2001-2004 г. е 

×ÅÑÒÈÒ ÞÁÈËÅÉ!

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!

Продължава на стр. 4
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ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ – НАЙ-СТАРИЯТ ПАРК НА БАЛКАНИТЕ

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

гр. София, ул. „Антим I“ № 17, Тел./факс: +359 2 989 53 77
Е-mail: dppvitosha@iag.bg, www.park-vitosha.org

Дирекция на Природен парк „Витоша“

Прием за 2017/2018 учебна година в следните специалности:
След VII-ми клас: 
 „Горско и ловно стопанство“
 „Туристическа анимация“
След VIII-ми клас: 
 „Механизация на селското стопанство“
 „Горско и ловно стопанство“
 „Туристическа анимация“ 
 „Организация на хотелиерството“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, 
ГОРСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

гр. Чепеларе, 4850, ул. “Беломорска” № 3
Тел.: 03051/2082;  e-mail pgsgs@abv.bg; http://pgsgst.org

Природа

От 29 март до 2 април 2017 г. в Международен панаир Пловдив

Международната изложба ПРИРОДА, ЛОВ РИ-
БОЛОВ е най-мащабният в България форум за опаз-
ването на природните богатства и тяхното пълно-
ценно използване. Той събира фирми, институции и 

сдружения, свързани с горското стопанство, рибарството, 
дивечовъдната дейност, съхраняването и облагородяването 
на природата, ловния и риболовния туризъм.

Специализирана изложба за цветя, декора-
тивна растителност, градинско оборудване и ак-
сесоари ЦВЕТНА ПРОЛЕТ е най-предпочитаното 
изложение от професионалистите и любителите 

в сферата на градинарството и озеленяването. То впечат-
лява с разнообразието на експозициите и предлага пълна 
гама продукти и услуги.

Най-старият български парк обхва-
ща почти цялата планина Витоша. Няма 
европейска столица в такава непосред-
ствена близост с планина. Ето защо 
виенският учен Хохщетер, посетил Бъл-
гария през ХIХ век, възкликва: „София 
и Витоша са неразделни като Неапол 
и Везувий”. Голям природозащитен 
интерес представляват естествените 
смърчови гори, най-големият в страна-
та торфищен комплекс с дебелина на 
места до 2 метра, както и обширните 
каменни реки и сипеи. Изключително е 
биологичното и ландшафтно разнообра-
зие. Тук са разположени биосферният 
резерват „Бистришко бранище“ (1061,6 
ха) и „Торфено бранище“ (782,8 ха). 

Дата на обявяване: 27.10.1934 г., Площ: 27 105,2 ха
Пещера Духлата е природна забеле-
жителност. Тя е най-дългата пещера в 
България (над 18 км). От съществували-
те през Средновековието над 40 мана-
стири, днес са се запазили само два 
– Драгалевският „Света Богородица 
Витошка” (ХІV в.) и Кладнишкият „Св. 
Никола” (възобновен през ХIХ в.). Бо-
янската църква „Св. Панталеймон” (Х-ХI 
в.) е разположена на границата с пар-
ка и е обект на световното и културно 
наследство на ЮНЕСКО. Природният 
парк „Витоша“ е част от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000 и е за-
щитена зона по двете европейски при-
родозащитни директиви – за птиците и 
за местообитанията. Паркът е най-по-
сещаваната защитена територия в Бъл-
гария с над 3,5 милиона души годишно.
На територията на Парка са уста-

новени над 1800 растителни вида или 
половината от висшата флора на Бъл-
гария. По откритите високи части на 
планината се срещат витошко лале, 
жълт планински крем, златиста кан-
дилка, нарцисовидна съсънка и др. 
Планинските торфища и мочури са 
местообитание на две насекомояд-
ни растения – кръглолистна росянка 
и балканска петлюга. Естествената 

дендрофлора на Витоша съдържа 150 
дървесни и храстови вида. Сред тях са 
някои реликтни дървесни видове, съх-
ранени от минали геоложки епохи като 
бялата мура, тисът, планинският явор. 
Обект на защита е петтичинковата вър-
ба, чието последно оцеляло находище 
в България се намира на територията 
на Парка. При растителността са за-
стъпени всички растителни пояси на 
нашите планини, с изключение на ал-
пийския. Най-голям природозащитен 
интерес представляват естествените 
смърчови гори, буковите гори и край-
речните съобщества. Специфичен тип 
природно местообитание са каменните 
реки и сипеите. 
Планината Витоша се характеризи-

ра с изключително разнообразна фау-
на. Безгръбначните наброяват 651 вида, 

Продължава на стр. 9

Институтът по декора-
тивни растения - София е 
приемник на Института по 
цветарство – с. Негован 
(1986 г.) и Опитната стан-
ция за цветя и декоратив-
ни храсти – с. Кубратово 
(1979 г.). 
Единственото научно 

ИНСТИТУТ ПО 
ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Продължава на стр. 8
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Информация

(Париж, Франция, 27 
февруари 2017 г.) - Massey 
Ferguson, глобален бранд 
на AGCO, с гордост съобща-
ва, че „S Effect“ на Massey 
Ferguson пожъна огромен 
успех на изложението SIMA 
в Париж, след като 17 – 
членно жури, съставено от 
представители на водещи 
европейски аграрни списа-
ния, определи MF 6718 S за 
„Машина на годината“ в ка-

тегория „Трактори от сре-
ден клас“.

Thierry Lhotte, вицепрези-
дент и управляващ директор 
на Massey Ferguson за Ев-
ропа и Средния изток заяви, 
че е развълнуван от това ог-
ромно признание.  „С тази 
награда ни беше оказана 
голяма чест. Изключително 
съм горд с целия екип от 
Beauvais, който създавайки 
този трактор допринесе за 

ТРАКТОР MASSEY FERGUSON MF 6718 S - МАШИНА НА ГОДИНАТА - 2017

 Двигател – 4 цилиндров  
 Мощност – 175 к.с.
 Мощност с ЕРМ (Engine Power Management) – 200 к.с.
 Радиус на завой – 4,75 м
 Навесна система – до 9600 кг
 Транспортна скорост – 40 км/ч.
 Трансмисии – Dyna – 6 (24/24 роботизирани предавки) и 

Dyna-VT (варио трансмисия) – с възможност за автома-
тично контролиране оборотите на двигателя и постъпа-
телната скорост според натоварването

 Опционална хидравлична система CCLS (Closed Center 
Load Sensing) – дебит 190 л/мин.

 Възможност за Power Beyond – директно управление на 
машини чрез техния компютър

По материали на Варекс ООД

неговия успех”.
„Със своите 200 к. с. 

MF 6718 S е най – мощни-
ят 4 – цилиндров трактор на 
пазара”, продължава той. 
„Високата мощност и вър-
тящ момент, аналогичен на 
6 – цилиндров двигател, го 
правят наистина уникален. 
Това е и най – маневреният 
трактор с мощност 200 к.с.”

Campbell Scott, марке-
тинг директор на Massey 
Ferguson, добавя, че „S 
Effect“ в най – модерния 
трактор означава, че MF 
6718 S предлага новости 
във всяка област. „Той след-
ва иновативният подход на 

Massey Ferguson за мощен, 
лек и компактен трактор, 
който еднакво добре из-
пълнява тежки почвообра-
ботващи операции и това-
ро – разтоварни дейности 
с монтиран към него челен 
товарач.”

„Ненадминатото съотно-
шение между мощност и те-
гло на MF 6718 S го правят 
изключително подходящ за 
транспортни операции. Ви-
соката товароподемност в 
комбинация с неговата ком-
пактност гарантират висока 
ефективност при транспорт 
при много нисък разход на 
гориво”, добавя той.Професионална гимна-

зия по селско, горско сто-
панство и туризъм “Н. Й. 
Вапцаров”, гр. Чепеларе е 
училище с 55 - годишни тра-
диции в обучението на ка-
дри в земеделието и над 15 
години обучение на специа-
листи в областта на горското 
стопанство. Интересът към 
тези две специалности про-
дължава да бъде висок, тъй 
като завършилите ги веднага 
намират реализация. 
От няколко години гимна-

зията ни предлага обучение и 
в областта на туризма. Раз-
полагаме с ученическо об-
щежитие, в което учениците 
пребивават напълно безплат-
но. Материално-техническата 
база – кабинети, работилни-
ци, общежитие, всяка година 
се обновява и модернизира.
В нашата гимназия сред-

ното си образование са 
получили над 5 000 души, а 
около 17 000 са получили 
свидетелства за професио-
нална квалификация.  
През последните години 

участваме в множество про-
екти за благоустрояване и 
модернизация, за подобря-
ване на професионалната 

квалификация и личностно-
то развитие на нашите уче-
ници. През 2016 г. за втора 
поредна година участвахме в 
програмата на Европейския 
съюз „Еразъм +“, в рамките 
на която наши ученици бяха 
на 14-дневно практическо 
обучение в Италия. Работата 
по проекта продължава.

 Участваме и се пред-
ставяме достойно в раз-
лични национални и между-
народни състезания: „Shell 
ecomarathon“, „Горски мно-
гобой“, „Млад фермер“ и 
др. Ние сме единствената 
гимназия в България, която 
от 4 години участва в  „Shell 
ecomarathon“ –  през 2017 г. 
състезанието ще се проведе 
в Лондон и нашите ученици 
отново ще участват с прото-
тип на електромобил.
Съчетало новаторството 

и изградило традиция като 
професионално, училището 
ни ежедневно доказва своята 
ангажираност и отговорност 
към качеството на образова-
нието на своите възпитаници. 
А чрез мотивация и екип-
ност надграждаме традиция-
та и създаваме бъдещето. 
По материали на ПГСГСТ 

55 ГОДИНИ - 
ПГСГСТ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

На 7 март се откри 13-то 
издание на международните 
изложения и конференции 
EE и ВЕ (енергийна ефектив-
ност и възобновяема енер-
гия), Smart Cities (интелигент-
ни градове) и Save the Planet 
(управление на отпадъци и 
рециклиране), организирани 
от Виа Експо.
Форумът се откри от Кон-

стантин Делисивков – зам. 
министър на енергетиката, 
г-н Красимир Живков – за-
местник-министър на окол-
ната среда и водите, г-жа 
Виолета Комитова - зам.-ми-
нистър на регионалното раз-
витие и благоустройството, 
доц. д-р Атанас Кундурджи-
ев – зам. министър на здра-
веопазването. Сред други-
те официални гости, които 
приветстваха делегатите на 
конференциите, бяха Н. Пр. 
Алберто А. М. Труеба - по-
сланик на Аржентина в Бъл-
гария, г-жа Чинция Бруно 
–  директор на Офиса в Со-
фия на ИЧЕ - Агенцията за 
подпомагане и интернацио-

нализация на италианските 
предприятия в чужбина, г-жа 
Улрике Щрака - търговски 
съветник, Advantage Austria 
София, г-жа Венцеслава Ян-
човска  -  мениджър на офи-
са на Държавната норвежка 
агенция „Иновация Норве-
гия" в България, г-н Траян 
Кебелеу - заместник-генера-
лен секретар на Организа-
цията за Черноморско ико-
номическо сътрудничество.   
Изложители от 13 дър-

жави демонстрираха своите 
продукти в рамките на три-
дневната изложба. Италиан-
ски, австрийски и норвеж-
ки павилиони привлякоха 
интереса на посетителите. 
41 лектори от 11 държави 
участваха в паралелните 
конференции – бяха разгле-
дани теми като енергийна 
ефективност, геотермална 
енергия, оползотворяване 
на отпадъци, интелигентни 
градове и електронно здра-
веопазване. 

По материали 
на Виа Експо

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

КОЛЕСЕН ТРАКТОР MF 6718 S

член на Международната организация на растениевъдство – 
IPPS (International Plant Propagators Sociaties). Член е на 4 научни 
съвета към институти от ССА, и на Специализирания научен 
съвет по лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство 
към ВАК, при Аграрен  университет  в гр. Пловдив (2004-2011 
г.) Ръководител е на трима докторанти. 
От 2005 до 2016 г. проф. Бистра Димитрова-Атанасо-

ва е хонорован преподавател в Агрономически факултет 
на Лесотехнически университет - София по дисциплините 
„Цветарство” и „Селекция на цветните култури” (общ хора-
риум 1534 часа).                                              /ЗТ/

Продължава от стр. 3

ПРОФ. Д-Р БИСТРА 
ДИМИТРОВА-АТАНАСОВА
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Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

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
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.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 

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.

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.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.
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Пионер семена България
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Пионер семена България
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БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ 
ЦАРЕВИЦАТА И СЛЪНЧОГЛЕДА

Информация

звено в България, специализирано в 
областта на цветарството. 
ИДР е самостоятелно юридическо 

лице в системата на ССА с предмет на 
дейност научна, приложна и обслужва-
ща дейност в областта на цветарството 
и земеделието. 
Издържа се от субсидии на държав-

ния бюджет, приходи от научни про-
екти и научни продукти, продажба на 
собствена продукция, договори и др.
Институтът е акредитиран за обуче-

ние на докторанти по научната специ-
алност „Декоративни растения”.
Основните научни направления 

обхващат фундаментални и науч-
но-приложни разработки при декора-
тивните видове: 

“Интродукция, селекция и техноло-

гични аспекти при нови сортове и ви-
дове цветя”;

“Растителни биотехнологии”; 
“Качество на сортовете, посевния и 

посадъчен материал”. 
Научно-изследователската работа 

е акцентирана върху проблеми каса-
ещи: 
 селекционно-генетичното направ-

ление
- отдалечена хибридизация, мутаге-

нез и ембриокултури; 
- интродукция; 
- проучване, опазване и съхранява-

не на диви видове цветя за селекцион-
ни цели, и на застрашени от изчезване 
у нас диворастящи видове с декоратив-
на стойност; 

- поддържане на ex situ и in vitro 
колекции и др.;

 технологичното направление – 
разработване на технологии и прото-
коли за оптимизирано отглеждане на 
наши сортове цветя, стрес толеранс, 
схеми на торене, контрол на болести и 
плевели, семепроизводство и др.;
 фундаменталните проучвания 

върху физиологични и биохимични 
процеси.
НПЛТК оптимизира и разработва 

технологии за in vitro размножаване 
на нови за страната сортове и видове 
цветя. 
Сключва договори за оздравяване 

и микроразмножаване на сортове и 
видове цветя (здрав и автентичен по-
садъчен материал).
Разработват се проекти за вътреш-

но и външно озеленяване.
По материали на ИДР

Продължава от стр. 3

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Царевицата и слънчогледът 
заемат значителни площи в 
страната. Борбата с болестите 
и неприятелите при тях е от ос-
новно значение за развитието 
и добивите от тези култури.
Грижите за посевите започ-

ват още с третиране на семе-
ната. Те са насочени основно 
срещу: сив царевичен хобот-
ник; телени червеи; нощенки; 
царевичен пробивач и др.
От болестите особено го-

леми поражения нанасят: 
фузариум по царевицата и 
слънчогледа, питиум, ризок-
тония и др. Фузариумът за-
сяга не само корените при 
тези култури, но и стъблото 
и кочана, както и питите на 
слънчогледа.
Фирма АМИТИЦА Ви пред-

лага един много добър и висо-
ко ефективен метод за опаз-
ване на тези култури. Той е 
насочен главно към третиране 
на семената с комбиниране 
на два продукта: НАТУРА-
ЛИС - срещу телени червеи 
и хоботници, както и срещу 
какавидите на нощен\юките 
в почвата. Третирането на се-
мената с продукта позволява 
гъбата да се внесе в почва-
та, да се развие там и дълго 
време да унищожава всеки от 
тези вредители. Ако към този 
продукт се добави и ЕКОП-
РОП – зърнени - микробиоло-
гичен тор, който е симбиоза 
на няколко гъби и бактерии 
между които микоризи, три-
ходерма и др., посочени вър-
ху опаковката на продукта, с 
ЕДНО ТРЕТИРАНЕ се получа-

ва най-добрия известен ефект 
срещу болестите и вредители-
те при тези култури.
Тази комбинация от 

НАТУРАЛИС + ЕКОПРОП - 
зърнени подобрява общото 
състояние на културите, по-
вишава усвояването на хра-
нителните вещества, което 
се дължи на стимулиращото 
действие на аминокиселини-
те, отделени от псеудомонас 
и триходерма и е благопри-
ятен стимул за развитие на 
кореновата система. Няма 
по-добър естествен фунгицид 
за борба с фузариума, пити-
ум и ризоктония при тези две 
култури. Не се налага да се 
използват многократно хими-
ческите продукти. Ефектът е 
дълготраен и с висока ефек-
тивност. ЕКОПРОБ има не 
само лечебен, изкореняващ 
ефект като отличен фунгицид, 
но и позитивно въздействие 
върху самите растения. Ико-
номическият ефект е другата 
страна на тази комбинация.
Прилага се само при трети-

ране на семената и ги запазва 
от най-важните болести и още 
по-опасните вредители, които 
често са причина за разора-
ване на площите.
Дози на приложение :
НАТУРАЛИС – 600-800 

мл/дка
ЕКОПРОП – зърнени - 100 

гр. за 100 кг семе, сипан ди-
ректно във фунията при зася-
ване на семената или воден 
разтвор 100 гр. в 2 л вода за 
100 кг семе.
По материали на Амитица

Пролетният сезон е 
един от най-активни-
те за декоративното 

градинарство през месеци-
те, на който се извършват 
най-важните и отговорни 
операции за развитието на 
цветята. 
Първото по-стабилно и 

осезаемо затопляне за ця-
лата страна настъпва през 
март, като средните тем-
ператури се повишават с 
над +50С, което се приема 
за начало на агрометеоро-
логичната пролет. Въпре-
ки това, през пролетните 
месеци често падат слани 
и настъпват повратни за-
студявания, които са при-
чина повечето цветя да се 
отглеждат в култивационни 
съоръжения или в полиети-
ленови тунели. При опас-
ност от слани и снеговалеж 
тунелите се покриват с ро-
гозки или други материали, 
които предпазват растения-
та от измръзване до преми-
наване на опасността. 
През април температу-

рите се повишават и оста-
ват стабилни. В началото 
на месеца времето е по-не-
устойчиво, докато към края 
опасността от случайни 
студове преминава. Важен 
показател за всеки район 
е последната пролетна сла-
на. За най-топлите места на 
Южна България е възмож-
но до 25 април да падне 
слана, а за северните ра-
йони - до 10 май. След тези 
дати разсадите на по-чувст-
вителните цветя към ниски-
те пролетни температури 
могат да се изнасят на от-
крито.

В началото на март е 
възможно в полиетиленов 
тунел да се отгледа лесно 
разсад от цветните видо-
ве - агератум, алисум, це-
лозия, калистефус, космос, 
импатиенс, късен разсад от 
петуния, флокс, пламъче и 
др. В цветните лехи и бор-
дюри се извършва първата 
обработка на почвата за 
премахване на плевелите и 
за подобряване условията 
за луковичните и многого-
дишните цветя. 
През пролетните месе-

ци в градината се засаждат 
и декоративните широко-
листни дървета и храсти, 
като през втората полови-
на на март започва типич-
ният период за присаждане 
на калем и будна пъпка при 
повечето видове. 
Пролетта е най-благо-

приятният момент за раз-
деляне на коренищата, 
засаждане и преместване 
на повечето многогодишни 
цветя. Със затопляне на 
времето се налага розите 
да се отгрибват. В начало-
то на пролетта могат да се 
засаждат и двугодишните 
цветя - теменужки, неза-
бравки, парички и др. Март 
е един от най-подходящите 
месеци за създаване на 
живи плетове от широко-
листни видове (основно ли-
густрум). Луковичните цветя 
трябва да се подхранят 1-2 
пъти с комбинирани торо-
ве с ниско съдържание на 
азот и високо на калий, а 
двугодишните пролетни ви-
дове (теменужки, незабрав-
ки, парички и др.) - през 2 
седмици.

За цветната градина
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Природа

като 140 от тях са ендемични (български 
и балкански) и 85 - реликтни. Витоша е 
бедна на риби. Реките в планината се 
обитават от 5 вида: балканска пъстър-
ва, сивен, лещанка, главоч (възстановен 
през последните години от парковата 
администрация) и балкански щипок. На 
територията на Парка се срещат 11 вида 
земноводни и 14 вида влечуги. Всички 
те са под защита. Установени са 237 
вида птици, което представлява 32,8% 
от европейското видово богатство. 206 
вида са прелетни и мигриращи (преми-
наващи). Срещат се 56 вида бозайници, 
или 59% от българската и 24% от ев-
ропейската сухоземна бозайна фауна. 
През последните години тук се завър-
на изчезналата от почти век дива коза. 
Наличието на най-едрия европейски бо-
зайник - кафявата мечка, свидетелства 
за запазена дива природа.
Още в края на ХIХ век именно тук, 

на Витоша, се заражда организирани-
ят туризъм в България. Походът на 300 
души от София и околностите по покана 
на Алеко Константинов, проведен на 27 
август 1895 г., поставя началото на орга-
низирания туризъм в България, а първо-
то туристическо дружество „Алеко Кон-
стантинов“ е създадено на 20 юли 1899 
година. Тогава фразата на Щастливеца 
„Опознай родината, за да я обикнеш“ 
става девиз на българските туристи. 

През 1901 г. в района на Драгалевския 
манастир е поставена и първата ту-
ристическа маркировка в страната. На 
Витоша започват и първите прояви на 
алпинизма и ски спорта. В района на 
Комините се провеждат първите скал-
ни изкачвания на софиянци. Карането 
на ски започва преди сто години, през 
далечната 1915 г., в района под Черни 
връх, а през 1918 г. се създава и първа-
та ски група при софийския клон „Вито-
ша“ на Юношеския туристически съюз. 
За начална дата на планинското спася-
ване се счита 24 декември 1923 г., ко-
гато най-добрите туристи от ТД „Алеко 
Константинов“ създават специална гру-
па. През декември 1933 г. се създава и 
Планинската спасителна служба. Основ-
на заслуга за изграждането на първите 
хижи и заслони в страната имат Бъл-
гарският туристически и Юношеският 
туристически съюз. След построяването 
на първата витошка хижа „Алеко” през 
1924 г. следват хижите „Кумата” (1926-
1935 г.), „Момина скала” (1928-1932 г.), 
„Тинтява” (1935 г.), „Селимица” (1930 г.), 
„Планинец” (1932 г.), „Еделвайс” (1934 г.), 
хижата-наблюдателница на Черни връх 
(1934 г.), „Острица” – старата хижа „Бро-
кс” (1943 г.), почивен дом „Средец” (1936 
г.). Издават се първите пътеводители. 
Природният парк „Витоша“ е рожде-

но място и на туристическото ориенти-
ране у нас. През есента на 1954 г. на 

хижа „Алеко“ се събират 28 инструктори 
и туристи, за да напишат правилника на 
тази спортно-туристическа дисциплина. 
През парка преминава и част от Евро-
пейския туристически маршрут Е-4, на-
ричан накратко „Пиренеи – Алпи – Рила 
– Пелопонес”. 
Дирекцията на Природен парк „Ви-

тоша“ към Изпълнителната агенция по 
горите създава все по-добри условия 
за развитие на туризма, изпълнявай-
ки множество проекти, финансирани 
от различни европейски програми. По 
инициатива на парковата администра-
ция се изградиха множество обекти, 
достъпни и за хора с различни увреж-
дания, ремонтираха се над 70 км алеи, 
създадоха се специализирани кътове 
за отдих на инвалиди, изградиха се 
вело- и конни маршрути, издават се 
тематични информационни материа-
ли и туристически карти. За децата 
се създават все повече места, къде-
то могат да научат повече за парка и 
богатото му биоразнообразие. Музеи-
те на совите, мечката, водното конче, 
Детският екостационар „Бели брези“, 
Природозащитният информационен 
център „Витоша“, тематичните инфор-
мационни алеи се радват на огромен 
интерес и някои от тях се посещават 
целогодишно. 

Юлия Михайлова, главен експерт 
„Връзки с обществеността“

Продължава от стр. 3

ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ – НАЙ-СТАРИЯТ ПАРК НА БАЛКАНИТЕ

ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО ПРЕЗ ПРОЛЕТТА
Луковиците на гладиолите, 

грудките на далията и бегони-
ята и коренищата на калата и 
каната могат да се форсират, 
като се засадят в саксии на 
закрито и светло място, за 
получаване на разсад, кой-
то се засажда на открито 
в началото на май. По този 
начин растенията цъфтят с 
около месец по-рано от тези 
отглеждани по стандартната 
технология. По-късно, през 
април се извършва директна 
сеитба на летните цветя, как-
то и на цветя, които не пона-
сят разсаждане. Засяването 
на цветята в съдове на балко-
на може да става с около 10 
дни по-рано. През този месец 
започват интензивните грижи 
за подържане на тревните 
площи в добро състояние.
Саксийните цветя - ису-

сов венец, импатиенс, раз-
личните видове мушкато, 
спатифилум, отглеждани при 
стайни условия, започват да 
цъфтят през март, а антури-
ум, апорокактус, брунфелзия, 
кливия, фуксия и синингия 
зацъфтяват по-късно.
В градината с най-ранен 

цъфтеж са кокиче, кукуряк, 

алисум, съсънка, 
арабис, шибой, мо-
мина сълза, зюм-
бюл, лунария, а с 
по-късен - кандилка, 
армерея, ведрица, 
лалета, великденче, 
спиреи, магнолии и 
японска вишна.
Успешното от-

глеждане на цве-
тята е възможно 
само при наличие 
на достатъчно по-
знания за това, 
кога и как трябва 
да извършим зася-
ването на семена-
та. Ако сеитбата е 
проведена навре-
ме, можем да очак-
ваме добри резултати. 
Има два основни начина 

на сеитба – директно засява-
не на семената в почвата или 
чрез производство на разсад. 
При засяването на семената 
е много важно какъв начин 
на сеитба ще изберем.
Директната сеитба е под-

ходяща за декоративните ви-
дове с бърз темп на развитие 
и добра кълняемост на семе-
ната. Тя е задължителна за 

видовете с вретеновиден ко-
рен, които не понасят повре-
ди по кореновата система. 
Производството на раз-

сад е задължително за всич-
ки топлолюбиви видове, 
които са с бавен темп на 
развитие и за отглеждане 
на открито. Обикновено тези 
цветя се засаждат през ап-
рил - май в градината, като 
добре развити и цъфнали 
растения. 

В практиката като по-ев-
тин и лесен начин се пред-
почита директната сеитба, 
но растенията засадени чрез 
разсад са по-добре разви-
ти, зацъфтяват по-рано и са 
по-атрактивни. Производ-
ството на разсад е основ-
ният начин за отглеждане 
на повечето цветя. Летните 
едногодишни цветя обикно-
вено се засяват от януари 
до март в оранжерии или в 
полиетиленови тунели през 
март. При ранни срокове на 
сеитба разсадът се пикира 
най-често в саксийки, само 
при озеленяване на големи 
площи се прибягва до лехи, 
което е по-лесно и евтино. 
Ранните срокове на сеитба 
през януари и февруари са 
оправдани само при наличие 
на топла оранжерия, в про-
тивен случай трябва да се 
предпочете сеитба през март 
в парник или тунел.
От особено значение при 

цветята е доброто познава-
не на сортовите и видовите 
особености за правилно из-
граждане на цветните лехи, 
фигури и бордюри.

Ас. Росен Соколов, ИДР
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НАТУРАЛИС
ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ЗА ПОЧВЕНИ ВРЕДИТЕЛИ – телени червеи 
при картофи, хоботници при царевица, 

слънчоглед, люцерна и др.

Внася се чрез третиране на семената, 
клубените, луковиците.

БЕЗ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ.

НАТУРАЛИС - сигурен партньор за Вашето 
производство и успех

САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ - 
ОСИГУРЯВАТЕ ВИСОК ЕФЕКТ.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СРОКОВЕТЕ ЗА 
ТРЕТИРАНЕ!

За повече информация: АМИТИЦА ООД 
0882557755

Включен е в Програмата за националните 
доплащания при картофите.

Регистриран в БАБХ.

 Мъглявината Омега 
(М17 или номер 17 от катало-
га на Месие) е разположена 
между 5000 и 6000 светлинни 
години от Земята в съзвезди-
ето „Стрелец“. Нейният диа-
метър е около 15 светлинни 
години. Облакът от междуз-
вездна материя, от която тази 
мъглявина е част, е голям око-
ло 40 светлинни години и е с 
маса около 30 000 слънчеви 
маси. Масата на самата мъг-
лявина Омега е около 800 пъти по-голяма от тази на Слънцето.
 Тя се смята за един от най-ярките звездообразуващи 

региони на нашата галактика. Нейната форма е подобна 
на тази на мъглявината Орион, само че тя е обърната със 
страната си към нас, а Орион е с лицето си към нас. Звезд-
ният куп NGC6618 лежи в центъра на мъглявината и кара 
газовете на мъглявината да светят заради радиацията от  
горещите, млади звезди. 
 Открита е от Дьо Шезо през 1746 г. и след това пре-

открита от Шарл Месие през 1764 г.
 Снимката е направена с 200 мм Нютонов огледален 

телескоп и Модифициран Canon T3 фотоапарат с водород 
алфа филтър. Сумарна експозиция от 3 часа ISO800.

инж. Боян Пашев

ЧУДЕСАТА НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ

Амитица ООД
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Свищов 5250, Западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386
Факс: +359 631 48169

e-mail: sales_pulp@svilosa.bg
www.svilosa.bg

ПН-98 и 
ПП-76 

(гранулиран 
калциев 

карбонат) 
– почвени 

подобрители за 
неутрализиране 
на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАДСвилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Сви-
лоцел ЕАД, е единственият производител в България на сул-
фатна избелена целулоза и продукти от нея.
Отскоро компанията предлага на пазара своите продукти 

ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на 
кисели почви. Продуктите са с високо съдържание на калциев 
карбонат, гранулирани са и са изключително подходящи като 
мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция 
към вкисляване. Чрез нормализирането на рН на почвата посе-
вите се развиват нормално, усвояват качествено и комплексно 
минералните вещества от почвата, което води до намаляване 
на количествата влагани минерални торове. С оптимизирането 
на  почвената реакция се хармонизира хранителният режим на 
почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките 
метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата 
– водопроницаемост, структура, аерация и др.
Продуктите са екологично чисти и с качества на ком-

плексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ 
вредната киселинност ефект. Може без ограничение да се 
ползват както в класическото земеделие, така  и в производ-
ството на биопродукти.
Продуктите са подходяща добавка при компостиране и при 

създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни 
и дървесни видове.
В ПП-76 освен основната съставка калциев карбонат са 

добавени зелена  луга и дървесна пепел. По този начин освен 
неутрализиращият ефект на калциевия карбонат се осигурява 
и внасяне на основни хранителни елементи като фосфор, ка-
лий, сяра, магнезий, както и микроелементите желязо, цинк и 
молибден, което му придава подхранващ ефект. Това компен-
сира малко по-слабия неутрализационен капацитет на ПП-76. 
По-разнообразните компоненти на ПП-76 осигуряват по-меко 
алкализиране на почвата и положителни промени в състава на 
почвения разтвор, изхранващ различните растителни видове.

По материали на Свилоцел ЕАД

ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ
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„ЖЕНДА“ - гр. Кърджали

6600 Кърджали, ул. “Васил Левски” 2; Тел.: 0361/653 96;  651 20
Факс: 0361/253 96; GSM: 0887/522 771; 0888/589 893; 
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Най-доброто 
място 

за лов на 
муфлон, 

дива свиня, 
елен 

лопатар.

СЕВЕРОЗАПАДНО  ДП
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 

“ВИТИНЯ”
ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

благороден елен, елен лопатар, 
тибетски як, дива свиня, 
муфлон, хищници, фазани
2140 гр. Ботевград; 
местност “Витиня”; П.К. 7
тел.: 0888 199 969
е-mail: ddsvitinia@abv.bg

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДП
ТП ДЛС "ШИРОКА ПОЛЯНА"

4580 Батак, обл. Пазарджик, м. Широка поляна
Тел./факс:+359/3553 21 68

e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com
 Основни видове дивеч: 
благороден елен, дива свиня, дива 
коза, муфлон, 
сърна, заек, 
глухар, мечка, 
лисица.

 За гостите разполага с удобен 
ловен дом.

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ТРАКИЯ”

4142 с. Стряма, Директор: 03153/23-61
e-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com

Факс: 03153/23-62

ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

фазан, яребица, заек, сърна, дива свиня,  
елен лопатар и хищници

ПРЕДЛАГА:
- Продажба на дребен пернат дивеч 
- Полигон за обучение на ловни кучета
- Настаняване в обновена ловна база 
в м. „Чекерица”


