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СЕДМИЦА НА ГОРАТА
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Иновации

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага всички модели трактори и комбайни на 

фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на водещи световни фирми.

Гаранционен и извънгаранционен 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

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.

l	 Доставка	 на	 компютърна,	 комуникационна	 и	 друга	
електронна	техника

l	 Разработване	 и	 изграждане	 на	 кабелни	 и	 безжични	
компютърни,	телефонни	и	охранителни	мрежи

l	 Системна	настройка	на	сървъри	и	друго	мрежово	обо-
рудване

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

l	 Гаранционен	и	извънгаранционен	сервиз	на	компютър-
на	и	електронна	техника

l	 Teхническо,	хардуерно	и	системно	поддържане	на	ком-
пютърни	системи	и	мрежи

l	 Предпечатна	подготовка	и	печат
l	 Издателска	дейност
l	 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

И Н О В А Ц И И  
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – 2017 г.

Категория „Технологии” Категория „Машини”

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО  
НА МАЛИНИ ОТ СОРТОВЕ ЛЮЛИН И ВИЛАМЕТ

 Засаждане –	2.50	x	0.50	м,	800	растения/дка
 Нива на торене с органични торове – N	(10-15	кг/дка),	

P2O5	(8-10	кг/дка)	и	K2O	(15-16	кг/дка)
 Капково напояване –	поливна	норма	80%	ЕТ

Повече информация на стр. 6

 Система за автоматично отделяне и сортиране на грозде
 Чистота на прибраната реколта –	99,8%
 Производителност –	10	дка/ч

Повече информация на стр. 11

ГРОЗДОКОМБАЙН PELLENC OPTIMUM

Рубриката	 „Иновации	в	 земеделието	 –	 2017	 г.”	 е	раз-
ширена,	има	5	категории	и	обхваща	целия	производствен	
цикъл	–	нови	технологии,	висококачествени	семена,	торове	
и	препарати,	съобразно	изискванията	на	културите,	и	висо-
копроизводителни	машини.
В	рубриката	могат	да	участват	всички	–	създатели	и	

вносители	на	продукта.	Основното	изискване	за	участие	
е	през	настоящата	 година	 той	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	добре	информирани	за	новостите,	които	навлизат	
на	пазара.	В	резултат	земеделското	им	производство	ще	
бъде	съвременно,	водещо	и	ще	повиши	конкурентноспо-
собността	си	не	само	в	България,	но	и	в	международен	
план.	 	 	 	 	 	 							/ЗТ/
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СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2017 г.

За гората

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италия

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

Всяка	година	през	първата	седмица	
на	 април	 се	 провежда	 Седмицата	 на	
гората.	Тя	се	отбелязва	от	1925	г.	на-
сам.	Мотото на тазгодишната Седми-
ца на гората е „Гората е живот”. 
Честванията	ще	започнат	още	на	31	

март	с	поднасянето	на	венци	и	цветя	в	
памет	на	загиналите	лесовъди	пред	ме-
мориала	на	Лесотехническия	универси-
тет.	На	следващия	ден	ще	се	проведе	
инициативата	„Лесовъд	за	един	ден”	в	
Парка	на	свободата	в	Борисовата	гра-

дина.	 В	 мероприятието	 се	 очаква	 да	
вземат	 участие	много	 деца,	 граждани	
и	 лесовъди.	 Официалното	 откриване	

на	Седмицата	на	гората	ще	бъде	на	3	
април	на	откритата	сцена	пред	сграда-
та	на	Националния	исторически	музей	
в	 София.	 На	 следващия	 ден	ще	 бъде	
открит	Национален	музей	на	горското	
дело	и	ще	се	поднесат	венци	и	цветя	
на	паметната	плоча	на	лесовъда	Хрис-
то	Разсуканов.	На	7	април,	последния	
ден	от	Седмицата	на	гората,	ще	бъдат	
залесени	площи	на	Държавното	ловно	
стопанство	„Витошко”	–	Студена.	

ЗТ

SEPPI M – СПЕЦИАЛИСТЪТ ПО МУЛЧИРАНЕ
Италианската	 компания	

Seppi-M	 е	 един	 от	 най-ста-
рите	 и	 традиционни	 произ-
водители	 на	 мулчери.	 През	
2011	 г.	 Seppi-M	 отпразнува	
40	години	от	първия	си	мул-
чер,	а	през	2014	г.	компани-
ята	 отбелязва	 75	 години	 от	

основаването	си.	От 2008 г.  
официален представител 
на Seppi-M за България е 
"Варекс" ООД.
Seppi-M	 произвежда	

изключително	 пъстра	 про-
дуктова	 палитра,	 съдържа-
ща	 общо	 11	 гами	 прикачна	

техника.	 Основно	
конструкцията	 на	
мулчера	 включва	
ротор	 с	 подвижни	
чукове	 или	 фикси-
рани	 зъби.	 Той	 се	
задвижва	 чрез	 си-
лоотводен	 вал	 на	
трактор	 или	 чрез	
хидравлика	 от	 ба-

зовата	машина	(багер,	челен	
минитоварач).

Първата произвежда-
на група	 е	на	класическите	
мулчери	за	среднотежки	на-
товарвания.	 Те	 са	 предназ-
начени	 за	 прочистване	 на	
тревисти	 терени,	 пасища,	
ливади,	 овощни	 градини,	

лозя	и	т.	н.			Монтират	се	на	
трактори	 с	 мощности	 от	 20	
до	95	к.	с.	Използват	се	за	
раздробяване	на	растения	с	
дебелина	 на	 стеблата	 от	 3	
до	7	см,	обикновено	храсти,	
шипки	и	др.

Втората гама включва	

Продължава на стр. 7

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
На	2	март	в	Аграрния	университет	се	

проведе	 кръгла	 маса	 на	 тема:	 „CLAAS	
подкрепя	 образованието	 и	 научните	 из-
следвания	в	Аграрен	университет	–	Пло-
вдив“.
Сред	официалните	 гости	бяха:	 проф.	

Христо	 Бозуков	 –	 министър	 на	 земеде-
лието	и	храните	на	Република	България,	
доц.	Светла	Янчева	 –	 зам.-министър	 на	
земеделието	 и	 храните,	 Георги	 Титюков	

CLAAS ДАДЕ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ  
ТЕХНИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ

- Как се роди 
идеята за сътруд-
ничество между 
фирма „Рапид КБ” 
и Аграрен универ-
ситет-Пловдив?
	 -	 Това	 не	 е	

първият	 път,	 в	
който	 работим	 с	
Аграрния	 универ-
ситет.	 Сътрудни-
чеството	ни	започ-

на	 преди	 4	 години.	 Тогава	 изнесохме	
лекция	 за	 новостите	 в	 земеделието,	
които	предлагаме	ние.	Имаше	и	изло-
жени	 машини	 за	 известно	 време,	 за	

РАПИД КБ
Интервю с Николай Цеков, Рапид КБ

Продължава на стр. 7Продължава на стр. 7

–	 заместник-кмет	 на	 община	 Пловдив,	
Костадин	Димитров	–	кмет	на	район	Тра-
кия,	д-р	Мариана	Чолакова	–	почетен	кон-
сул	на	Германия	в	Пловдив.	
Присъствалите	 представители	 на	

CLAAS	бяха:	Фин	Петерсен	–	регионален	
директор	на	CLAAS	за	Югоизточна	Евро-
па,	Карстен	Волк	–	регионален	мениджър,		
Александра	Стугари	–	координатор	мар-
кетинг	Регионален	център	за	Югоизточна	
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ЗТ

ТВЪ АЖ

| |

Новата	 серия	
А4	е	първият	 трак-
тор	 Valtra	 от	 4-то	
поколение,	 който	
се	 произвежда	 ед-
новременно	 във	
Финландия	 и	 в	
Бразилия,	 превръ-
щайки	 го	 реално	
в	 глобален	 трак-
тор.	Серията	е	напълно	нов	
трактор,	 съдържащ	 стой-
ността	 и	 глобалното	 посла-
ние	 на	 марката	 Valtra	 към	
клиентите:	VALTRA	–	Вашата	
работеща	машина.	
Продуктовата	 гама	 на	

А4	 включва	 седем	 различ-
ни	 модела	 с	 три	 различни	
размера	на	шасита.	Всички	
модели	 са	 с	 кабина	 и	 зад-
вижване	на	всяко	колело.
Серията	А4	 е	 с	 двигате-

ли	 AGCO	Power,	 Stage	 4,	 с	
най-съвременна	 технология.	
Трите	 най-малки	 модела	
имат	 3.3-литрови	 двигатели,	
докато	четирите	големи	мо-
дела	 са	 с	 4.4-литрови	 дви-
гатели.	 И	 двата	 модела	 с	
4-цилиндрови	 двигатели	 са	
с	напълно	нова	Common	rail	
инжекционна	 система,	 коя-
то	е	в	състояние	да	осигуря-
ва	повече	мощност,	по-ико-
номично.
SCR	 (Selective	 Catalytic	

Reduction)	 технологията	 се	
използва	 за	 очистване	 на	
вредните	 емисии	 от	 азот-
ни	 оксиди.	 Съответно	 но-
вите	 двигатели	 отговарят	
на	 Stage	 4	 на	 емисии	 за	
опазване	 на	 околната	 сре-
да.	Едновременно	с	това,	те	
покриват	критериите	на	кли-
ента	за	производителност	и	
горивна	 ефективност.	 Дви-
гателят	 е	 монтиран	 върху	
предна	рама	с	нов	дизайн.	
Системата	за	отпадни	газо-
ве	и	размерите	на	двигате-
ля	са	компактни	и	осигуря-
ват	 максимална	 видимост.	
Новата	 А	 серия	 включва	
изключително	 широк	 спек-
тър	 от	мощност	 –	 от	 75	 до	
130	конски	сили,	благодаре-
ние	на	интелигентна	модул-
на	 система.	 Три	 различни	
размера	 шасита	 позволя-
ват	 оферирането	 на	 широк	
спектър	 от	 конски	 сили,	
като	запазват	общия	дизайн	
и	 множеството	 общи	 ком-
поненти.	 Но	 както	 винаги,	
тракторите	 Valtra	 са	 с	 пре-
възходен	 клирънс	 –	 подхо-

КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ 
VALTRA- НОВАТА A 4 СЕРИЯ

БУРАЛЛ  - ИНОВАЦИЯ  
В ПОДХРАНВАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА

дящ	за	работа	на	горски	те-
рен	и	на	полето	–	например	
при	пръскане,	силажиране	и	
други	дейности.
Новата	А	серия	на	Valtra	

е	 с	 превъзходната	 HiTech	
Продължава на стр. 8

„БУРАЛЛ”	е	запазена	бъл-
гарска	 марка	 течни	 микрото-
рове	 за	 листно	 подхранване.	
За	 пръв	 път	 са	 приложени	
информационни	 и	 други	 ино-
вативни	 технологии	 при	 про-
изводството	им	 (произведени	
с	жива	вода	по	технологията	
„ГРАНДЕР”).	 Отличават	 се	 с	
бърза	усвояемост,	висока	ак-
тивност,	повишават		добивите	
и	качеството	на	продукцията.	
При	 съвременното	 интен-

зивно	 земеделие,	 торенето	
само	 с	 минерални	 торове	
води	 до	 увеличено	 изнасяне	
от	 почвата	 на	 микроелемен-

тите	заедно	с	реколтата.	Това	
нарушава	 протичането	 на		
биохимичните	 процеси	 като	
фотосинтеза,	белтъчната	и	въ-
глеродна	обмяна	на	вещества-
та,	а	така	също	и	до	възник-
ване		на	хлороза,	подтискаща	
растежа	и	развитието	на	 ко-
реновата	система.	Резултатът	
–	ниски	добиви,	лошо	качест-
во	на	продукцията,	 умора	на	
почвата,	 изразяващо	 се	 във	
влошено		плодородие.
Микроторовете	 от	 фами-

лия	„БУРАЛЛ”	предотвратяват	
възникване	на	хлороза,	умора	

Продължава на стр. 8
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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.

• Продавам: Бутала,	 ризи,	 сегменти,	 лагери,	 колянови	

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

УНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014

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.

• Предоставя: Парцел	в	Плевен,	кв.	Сторгозия,	за	съвмест-
на	дейност.	Тел.:	0884/452	818.

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

ТИП 
МАШИНА

МАШИНА ГОДИНА МОЩНОСТ МОТОЧАСОВЕ
ТРАКТОР 

(ДВИГАТЕЛ), 
КОМБАЙН

ХЕДЕР

ТРАКТОР AXOS	340	C 2013 100	к.с 1300 4-цилиндров НАЛИЧЕН
ТРАКТОР АRION	520	CIS 2008 125	к.с 4360 4-цилиндров НАЛИЧЕН
ТРАКТОР АRION	610	C 2010 125	к.с 3800 6-цилиндров НАЛИЧЕН
ТРАКТОР ARION		620 2013 160	к.с 100 6-цилиндров НАЛИЧЕН
ТРАКТОР AXION		820	CEBIS 2008 230	к.с 3100 6-цилиндров НАЛИЧЕН
КОМБАЙН TUCANO	450 2013 299	к.с - 760/Вършачка	480 ХЕДЕР:	V6.60м
КОМБАЙН TUCANO	470 2011 329	к.с - 1700/Вършачка	

1100
ХЕДЕР:	V7.50	м НАЛИЧЕН

КОМБАЙН LEXION 550 2009 339	к.с - 1780	/вършачка	1260 ХЕДЕР:	С7.50	м	
БАЛОПРЕСА VARIANT	360	RC 

за	кръгли	бали
2012 4	ленти,	

апарат	с	
мрежа

Ширина	на	
подбирача:2.10	м

Диаметър	 
на	балата:	0.90	
м-1.80	м

НАЛИЧНА

ТОРАЧКА AMAZONE ZA-M 
1500

2004 Вместимост:	
3000	л

Дискове:	24-36	м Лимитер	за	
гранично	торене

НАЛИЧНА

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John	Deere	8270R 270 2011 4800
John	Deere	6920S 155 2006 5403
John	Deere	6620 130 2006 3360
John	Deere	8345R 345 2010 2300
John	Deere	7215R 215 2011 		800
John	Deere	8260R 260 2013 1400
John	Deere	8360R 360 2011 3256

John	Deere	5090G 		90 2012 1872
Case	MX	310 310 2009 8000
New	Holland	T6070 140 2008 4273

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John	Deere	S690 530 2008 3998

МЕГАТРОН - 0888/686 419
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Технологии

За	 първи	 път	 в	 България	 е	 разработена	
иновативна технология за биологично произ-
водство на малини от сортовете „Виламет“ и 
„Люлин“	 с	 почва	 тип	 ливадно-алувиална.	 За-
саждането	е	2.50	х	0.50	м	или	800	растения/дка.	 
Поддържат	 се	 следните	 нива	 на	 торене	 с	 ор-
ганични	 торове:	 N	 (10-15	 кг/дка),	 P2О5	 (8-10	 
кг/дка)	и	K2О	(15-16	кг/дка).	Напояването	е	кап-
ково	с	поливна	норма	80%	ЕТ.	Екологосъобраз-
ни	методи	 и	 средства	 за	 контрол	 на	 вредите-
лите	 на	 малината	 включват:	 оценка	 на	 риска	
от	 заболяване	 на	 почвени	фитопатогенни	 гъби	
на	 кореновата	 система	 и	 стъблени	 вредители	
преди	създаване	на	промишлено	насаждение.	
Ключови	 болести	 при	малините	 са	 Fusarium	

oxysporum	 и	 Fusarium	 avenaceum,	 а	 най-често	
срещаните	 нейни	 неприятели	 са	 малинов	 аг-
рилус	 (Agrilus	 aurichalceus),	 малиново	 комар-
че	 (Resseliella	 Theobaldi)	 и	 малинов	 короебус	
(Coroebus	rubi).	
Методите	и	средствата	за	контрол	на	вреди-

телите	 при	 малиновите	 насаждения	 са	 важни.	
Те	включват:	оценка	на	риска	от	заболяване	на	
почвени	фитопатогенни	гъби	на	кореновата	сис-
тема	и	стъблени	вредители	преди	създаване	на	
промишлено	 насаждение	 и	 използване	 на	 пов-
дигната	леха	за	засаждане	на	културата.	
С	технологията	за	биологично	отглеждане	на	

малини	 се	 намаляват	 пръсканията	 с	 биофунги-
циди	 и	 инсектициди.	 За	 цялостно	 опазване	 на	
насажденията	 се	 прилагат	 три	 комбинирани	
пръскания.	 Получава	 се	 висококачествена	 био-
логична	плодова	продукция	с	много	добри	вку-
сови	 качества.	 Тя	 е	 безопасна	 за	 здравето	 на	
хората	и	помага	за	опазване	на	биоразнообра-
зието.
Икономическата	 ефективност	 на	 метода	 се	

изразява	 в	 нетния	 доход	 и	 нормата	 на	 рен-
табилност	 –	 за	 сорт	 сорт	 Люлин	 те	 са	 	 2376	 
лв./дка,	234%,	а	за	сорт	Виламет	съответно	2210	
лв./дка,	193%.

Институтът по земеделие – Кюстендил полу-
чи приз „Златен медал” за създадената „Техно-
логия за биологично производство на малини“ 
на „Агра 2017”.
Научният	 продукт	 може	 да	 бъде	 използван	

от	производители	или	кооперативни	сдружения,		
занимаващи	 се	 с	 производство	 на	 биологични	
плодове	от		малини.

доц. д-р Елена Цолова,  
доц. д-р Илияна Кришкова,  

доц. д-р Ценко Въчев, доц. д-р Ганка Баева, 
доц. д-р Евлоги Марков

Институт по земеделие, Кюстендил

Технологията	 No-Till,	 известна	
още	като	технология	с	нулева	об-
работка	на	почвата	или	директна	
сеитба,	е	една	ресурсоспестяваща	
и	регенеративна	практика,	влязла	
в	полза	на	земеделците	в	различ-
ни	краища	на	света.
С	 технологията	 No-Till	 се	 въз-

становя	 порьозността	 и	 се	 подо-
брява	почвената	структура	-	така	
се	 задържа	 дъждовната	 вода	 в	
почвата.	Не	самият	обем	на	пад-
налите	 валежите	 е	 най-важен,	 а	
каква	 част	 от	 тях	 са	 усвоени	 в	
полза	 на	 селскостопанските	 кул-
тури.	 Дъждовната	 вода,	 която	 не	
попива,	измива	почвата	и	причи-
нява	почвена	ерозия.	
С	No-Tillсе	поддържа	микроби-

ологичния	живот	в	почвата	–	тя	е	
дом	за	стотици	организми	–	бакте-
рии,	 червеи,	 членестоноги,	 чието	
присъствие	и	многообразие	е	кри-
терий	за	здрава	почва.	Когато	тя	
не	се	разорава,	те	функционират	
в	полза	на	почвеното	плодородие.
No-Till	 почвата	 се	 опазва	 от	

прегряване.	Това	се	постига	поне	
по	 два	 начина	 –	 като	 се	 оставя	
повече	растителен	остатък	на	по-
лето	и	като	се	сеят	покривни	кул-
тури,	чиято	листна	маса	пази	сян-
ка	на	почвата.	Важно	е	да	знаем,	
че	кореновата	система	на	селско-
стопанските	 култури	 се	 развива	
най-благоприятно,	когато	темпера-
турата	на	почвата	е	около	21	гра-
дуса	–	тогава	100%	от	влагата	се	
използва	за	растеж	и	формиране	
на	добив.
С	No-Till	 се	 възстановява	 ни-

вото	на	хумуса	 (органичната	ма-
терия,	 ОМ).	 С	 нарастване	 про-
цента	ОМ	в	почвата	се	намалява	
степента	на	почвено	уплътняване	
и	се	подобрява	нейната	структу-
ра.	ОМ	поема,	омекотява	натиска	
от	 движението	 на	 селскостопан-
ска	техника	и	така	дирите	в	поле-
то	 стават	 по-незабележими.	 ОМ	
поддържа	почвата	по-топла	през	
зимните	 месеци	 и	 задържа	 хра-
нителни	вещества,	които	остават	
достъпни	и	в	полза	на	растения-
та.	Тя	осигурява	храна	и	за	дру-
гите	 почвени	 обитатели,	 увели-
чава	 порьозността	 и	 аерацията,	
повишава	 водната	 инфилтрация.	
Счита	 се,	 че	 при	 здравата	 поч-
ва	 хумусното	 съдържание	 дости-
га	 6%	и	повече,	 а	 в	 тези,	 които	
традиционно	обработваме,	сме	го	
свели	до	1%.
За	да	се	постигне	максимален	

ефект	с	No-Till,	 съществено	 усло-
вие	 е	 да	 се	 прилагат	 покривни	
култури.	 Те	 са	 нужни,	 защото	 за	
почвата	 е	 важно	 да	 бъде	 пред-
пазена	от	зимния	студ	и	летните	
жеги.	 Засетият	 микс	 от	 растения	
не	се	прибира	като	реколта	и	не	

се	заорава	в	почвата,	а	се	оста-
вя	 на	 повърхността,	 където	 след	
това	 директно	 се	 засява	 следва-
щата	основна	култура.	Изборът	на	
покривни	 култури	 не	 е	 самоцел	
-	едни	от	засетите	покривни	кул-
тури	ще	 добавят	 азот	 в	 почвата,	
други	ще	бъдат	използвани,	за	да	
извлекат	хранителни	вещества	от	
по-дълбоки	пластове	и	така	да	ги	
направят	достъпни	за	растенията,	
а	 трети	 със	 своите	 здрави,	 про-
бивни	корени	ще	се	борят	с	твър-
дите	почвени	пластове.	
С	правилно	подбрани	покривни	

култури	ще	 се	 повиши	процентът	
на	хумусно	съдържание	в	почвата,		
ще	се	подобри	инфилтрацията	при	
валеж,	ще	намалее	ерозията.	Чрез	
засяване	на	покривни	култури	ще	
се	справите	с	почвеното	уплътня-
ване	 и	 образуването	 на	 почвена	
кора,	ще	подобрите	кръговрата	на	
хранителните	 вещества,	 ще	 регу-
лирате	 съотношението	 азот	 -	 въ-
глерод,	ще	внесете	разнообразие	
в	 сеитбооборота,	 ще	 се	 потисне	
развитието	на	плевели,	ще	се	съз-
даде	среда	за	развитие	на	мико-
риза,	ще	бъдат	привлечени	полез-
ните	 насекоми,	ще	 се	 произведе	
и	допълнително	сено	за	паша	на	
животните.
Нека	 си	 припомним	 как	 при	

процеса	 фотосинтеза	 растенията	
поемат	 въглероден	 двуокис	 (CO2)	
от	 атмосферата	 и	 отделят	 кисло-
род	(О2).	Чрез	корените	въглерод-
ната	молекула	 (С)	се	складира	в	
почвата,	където	служи	за	храна	на	
микроорганизмите.	Разнообразие-
то	от	покривни	култури	на	повърх-
ността	е	като	огледало	на	разно-
образието	 от	 коренови	 системи	
под	 повърхността	 на	 почвата.С	
технологията	 No-Till	 съзнателно	
копираме	природата,	 където	 поч-
вата	 е	 винаги	 покрита	 и	 необез-
покоявана,	 а	 животът	 над	 и	 под	
земята	съществува	в	симбиоза.
Много	земеделски	стопани	по	

света,	които	са	търсили	алтерна-
тива	 как	 да	 намалят	 разходите	
си,	 са	 осъзнали	 ползите	 от	 при-
лагането	 на	 No-Till.	 С	 времето	
този	подход	трупа	опит	и	научна	
информация,	 създават	 се	 ясни	
правила	 и	 земеделците	 разбират	
защо	системата	работи.	
Нашите	 почви,	 независимо	 от	

географския	 район,	 могат	 да	 бъ-
дат	 производителни,	 но	 към	 тях	
трябва	 да	 има	 правилно	 отноше-
ние.	 Ако	 земеделците	 се	 убедят	
в	 ползите	 от	 технологията	 No-Till	
и	обучат	екипа	си,	те	ще	намалят	
разходите	си	за	горива	и	торове,	
за	техника,	за	напояване,	и	ще	се	
радват	на	по-висока	доходност	от	
единица	площ.

По материали на Агримат БГ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ

ДА ОТКЛЮЧИМ ТАЙНИТЕ ЗА ПОЧВАТА
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Продължава от стр. 3

SEPPI M – СПЕЦИАЛИСТЪТ ПО МУЛЧИРАНЕ
мулчери	за	 тежки	приложения.	Необ-
ходимата	 мощност	 на	 тракторите	 за-
почва	от	100	к.	с.	и	достига	250	к.	с.	 
Те	предлагат	по-голяма	работна	шири-
на	 и	 се	 справят	 със	 стебла	 на	 хра-
сти	и	дървета	до	 11	 см.	Прилагат	 се	
успешно	 за	 прочистване	 на	 широки	
терени	за	ски	писти,	игрища	за	голф,	
летища	и	др.

Третата група е	съставена	от	мулче-
ри	за	прочистване	на	терени	от	трева	и	
храсти	край	пътища.	Тук	самият	мулчер	
разполага	 със	 секция,	 която	може	да	
се	изнася	хидравлично	настрани	извън	
габарита	 на	 трактора,	 а	 и	 да	 следва	
профила	на	терена,	също	хидравлично.	

Различните	 модели	 изискват	 мощност	
на	трактора	от	40	до	150	к.	с.

Специално място в продуктова-
та палитра заемат горските мулчери, 
които	 могат	 да	 повалят	 дървета	 и	 да	
ги	раздробяват.	Необходимите	мощно-
сти	за	трактора	са	от	80	до	500	к.	с.	в	
зависимост	от	модела.	Диаметърът	на	
ствола	започва	от	12	см	и	достига,	при	
най-мощните	модели,	до	впечатляващи-
те	60	см.	Интересен	допълващ	продукт	
са	 прикачните	 устройства	 за	 премах-
ване	на	пънове	и	коренища,	в	т.ч.	и	в	
дълбочина	до	50	см.	Освен	за	трактори	
Seppi-M	произвежда	такива	устройства	
и	 за	 монтаж	 на	 стрелата	 на	 багер	 с	
хидравлично	задвижване.

Горските	 мулчери	 са	 най-популяр-
ния	 продукт	 на	 Seppi-M	 и	 логично	 те	
са	 най-продаваните	 модели	 от	 фирма	
ВАРЕКС	у	нас.	Разполагат	със	специ-
ална	рамка	отгоре,	с	чиято	помощ	се	
извършва	повалянето	на	самото	дърво.	
Тези	мулчери	раздробяват	съвсем	ус-
пешно	не	само	дървета,	но	и	пънове.	
У	 нас	 хитов	 модел	 е	Midiforst,	 който	
се	прикачва	към	триточковата	навесна	
система	на	трактор	с	мощност	100	-	130	
к.	с.	и	освен	храсти	може	да	раздробя-
ва	дървета	с	диаметър	до	25	см.	Пред-
почитан	е	и	Midiforst dt	-	по-тежкият	и	
по-мощен	вариант	(130-170	к.	с.,	диаме-
тър	на	ствола	до	30	см).

По материали на Варекс

да	могат	студентите	да	видят	нови	
технологии.	Сега,	след	4	години,	по	
съвместна	 инициатива	 на	 универ-
ситета	с	фирмата,	отново	излагаме	
машини	 и	 изнасяме	 лекции.	 Има	
по	 няколко	 лекции	 през	 годината.	
Знаем,	че	CLAAS	е	световен	бранд	
с	редица	иновации,	новости		и	за-
щитени	патенти.	Целта	е	студентите	
да	са	запознаят	с	тях.
Преди	4	години	също	бяхме	дали	

на	университета	един	трактор,	един	
зърнокомбайн	и	една	пръскачка	за	
3	месеца.	Сега	е	по	същия	начин	–	
тези	машини	се	предоставят	за	це-
лия	втори	семестър.	Предоставени-
те	машини	са	зърнокомбайн	CLAAS	
Tucano	430,	хедер	CLAAS	Vario	500	и	
трактор	CLAAS	Arion	420	за	учебни	
цели	 и	 усъвършенстване	 на	 прак-
тическата	 подготовка	 на	 студенти,	
докторанти	и	специалисти.	Сътруд-
ничим	си	с	катедра	„Механизация”	
на	Аграрния	университет	с	ръково-
дител	 доц.	 Димитър	 Кехайов	 към	
факултет	„Лозаро-градинарство”.
Подписаният	 меморандум	 с	

фирма	CLAAS,	РАПИД	КБ	И	Аграр-
ния	университет	е	за	срок	от	една	
година.	Общите	ни	дейности	включ-
ват	машини,	различни	инициативи,	
лекции,	изнесени	обучения,	стажо-
ве	 и	 практики.	 Студентите	 могат	
да	посещават	наши	бази,	за	да	се	
запознаят	с	различните	технологии	
и	 машини,	 които	 предлагаме	 ние.	
Работим	 и	 със	 студентите	 агроно-
ми,	те	също	трябва	да	имат	някак-
ви	основни	познания	към	пръскач-
ката,	например,	или	към	различни	
торачки,	за	да	са	по-компетентни.

- Знаем, че си сътрудничите и 
с Русенския университет. Продъл-
жава ли още съвместната Ви ра-
бота с него?
-	Те	са	първият	университет,	с	

който	започнахме	да	работим,	още	
преди	 10	 години.	 На	 тях	 постоян-
но	предоставяме	машини,	имаме	и	
общи	инициативи.	Съвместната	ни	
работа	продължава	и	сега.	Русен-

ският	 университет	 е	 изцяло	 насо-
чен	към	техниката,	затова	е	важно	
студентите	да	имат	връзка	с	прак-
тиката.

- Рапид КБ организира ли ста-
жове и практически обучения за 
млади хора?
-	Да,	имаме	студенти,	които	са	

на	 стаж	 при	 нас.	 Идеята	 е	 тези	
хора,	които	сега	се	учат,	като	видят	
машините	да	събудим	интерес	у	тях	
и	да	се	стремят	да	развият	карие-
ра	в	селското	стопанство.	По	този	
начин	 си	 подбираме	 и	 кадрите.	
Забелязвам,	че	колкото	и	пъти	да	
отидем	в	Аграрния	университет	на	
различни	събития,	винаги	е	имало	
интерес	от	страна	на	студентите.
Имаме	 случай	 на	 едно	 момче,	

което	 още	 докато	 беше	 студент	
започна	 работа	 при	 нас	 и	 вече	 3	
години	 е	 във	 фирмата.	 Тази	 ини-
циатива	е	двупосочна	–	интерес	от	
страна	 на	 студентите	 да	 се	 зани-
мават	с	тази	дейност	и	подбор	на	
кадри	от	наша.
Фирма	 „Рапид”	 вече	 повече	

от	10	години	обръща	внимание	не	
само	на	студенти,	но	и	на	ученици	
от	 техникуми.	 Ученици,	 близо	 до	
нашата	 база,	 са	 идвали	 на	 посе-
щение	в	нея.	Ние	сме	се	ангажира-
ли	да	показваме	на	младите	хора,	
че	земеделието	не	е	непрестижна	
професия.

- След 2 години се очаква ев-
ропейските субсидии да спрат. 
Какви са Вашите виждания за то-
гава?
-	 Смятам,	 че	 тогава	ще	 се	 от-

сеят	 фирмите,	 които	 сега	 правят	
някаква	 проформа	 на	 земеделие.	
Ще	 останат	 тези,	 които	 наистина	
се	занимават	със	земеделие	и	ми-
слят	за	нови	технологии,	чрез	кои-
то	се	спестяват	разходи	и	гориво,	
използват	технологии	за	запазване	
на	влагата	в	почвата	и	така	са	кон-
курентноспособни.	 В	 това	 е	 бъде-
щето	и	ние	с	това	се	занимаваме	
–	предлагаме	цялостни	иновативни	
технологии.

Доника Асенова

CLAAS ДАДЕ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
РАПИД КБ

Продължава от стр. 3
Европа,	Димитър	Стоянов	–	продуктов	мениджър	
за	България	и	Румъния.	
От	 	 Рапид	 КД	 събитието	 посетиха:	 Николай	

Цеков	–	мениджър	продажби,	Борислав	Найденов	
и	Пенко	Лазаров	от	отдел	„Продажби“.	
Като	партньори	от	аграрния	бизнес	се	вклю-

чиха:	 Николай	 Колев	 –	 мениджър	 продажби	 на	
„Лемкен	 България“	 ЕООД,	 Рангел	 Матански	 –	
член	на	УС	на	Националния	съюз	на	говедовъдите	
в	България	и	възпитаник	на	Аграрния	университет.	
На	 кръглата	 маса	 от	 Аграрния	 университет	

присъстваха:	ръководството	на	университета,	пре-
подаватели	от	катедра	„Механизация	на	земеде-
лието“	и	студенти.
Главните	 цели	 на	 подписания	 през	 2016	 г.	

Меморандум	за	сътрудничество	между	Аграрния	
университет	и	CLAAS	и	представителят	им	за	Бъл-
гария	Рапид	КБ	са:	запознаване	на	студентите	и	
докторантите	с	най-новата	селскостопанска	 тех-
ника,	 провеждане	 на	 теоретични	 и	 практически	
занимания	на	територията	на	Аграрния	универси-
тет,	възможности	за	организиране	на	стажантски	
програми	и	професионална	реализация	на	моти-
вирани	възпитаници	на	университета.	С	цел	за-
силване	на	връзката	между	обучение	и	земедел-
ска	практика	и	повишаване	на	квалификацията	на	
кадрите,	 които	 подготвя	 Аграрният	 университет,	
препоръките	 и	 мнението	 на	 работодателите	 са	
от	особено	значение	при	обсъждане	на	учебните	
планове	и	програми.
Според	 г-н	Фин	Петерсен	земеделието	няма	

да	изчезне.	Очакваното	увеличаване	на	населе-
нието	на	Земята	до		9	милиарда	до	2050	г.,	кли-
матичните	 промени	 и	 природни	 катаклизми	 ще	
изискват	ефективно	земеделско	производство	и	
високо	технологични	машини,	за	да	се	задоволят	
нарастващите	потребности	от	храна.	
CLAAS	и	Рапид	КБ	предоставиха	на	катедра	

„Механизация	 на	 земеделието“	 на	 Аграрен	 уни-
верситет	зърнокомбайн	CLAAS	TUCANО	430,	 хе-
дер	CLAAS	VARIO	500	и	трактор	CLAAS	ARION	420.	
Предстои	 изнасяне	 на	 лекции	 и	 упражнения	 от	
представители	 на	 фирмата	 за	 иновативна	 сел-
скостопанска	техника	и	технологии	за	прецизно	
земеделие,	а	мотивираните	студенти	ще	имат	въз-
можност	да	проведат	стажове	и	практики	във	фи-
лиалите	в	Стара	Загора	и	Русе.
Г-н	Петерсен	и	проф.	Янчева	подписаха	дого-

вор	за	ползване	на	техниката	и	приемо-предава-
телен	протокол.

Доц. Ангел Трифонов – катедра  
„Механизация на земеделието“, АУ-Пловдив

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
Продължава от стр. 3
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Всеки	бизнес	има	нужда	от	защита	
и	сигурност,	особено	когато	става	въ-
прос	за	земеделие.	В	тази	връзка,	за	
да	бъдат	защитени	градините	и	насаж-
денията	от	природни	аномалии,	фирма	
„Ай	 Джи	 Нет”	 изгражда	 конструкции	
против	 градушка	 и	 дъжд,	 както	 и	 за-
сенчващи	 мрежи	 за	 горещите	 летни	
месеци.	 Всички	 овощни	 градини	 се	
нуждаят	от	такава	защита,	както	всич-
ки	 останали	 култури.	 „Ние	 разполага-
ме	 с	 професионален	 екип	 и	 техника,	
с	 които	 можем	 да	 иградим	 подобни	
структури.	 Дори	 и	 най-трудните	 тере-
ни	не	са	проблем	за	нас,	защото	има-
ме	опит	и	специализирани	машини	за	
това“,	 споделят	 от	 Ай	 Джи	 Нет	 пред	
вестник	„Земеделска	техника”.

Компанията	работи	с	мрежи,	про-
изведени	 от	 италианската	 фирма	
Retificio	 Padano,	 като	 от	 тази	 година	
може	да	 предложи	най-добрата	мре-
жа,	която	са	използвали	досега	–	Eti-
Net,	 63	р./кв.м.	Тя	е	с	изключителна	
здравина	 и	 има	 15	 години	 живот	 на	
атмосферни	условия.	С	новата	мрежа	
Eti-Net,	 фермерите	 могат	 да	 избират	
и	различен	процент	на	засенчване,	в	
диапазона	от	12	до	20%.	Инвестиция-
та	в	този	вид	защита	не	е	евтина,	но	
за	сметка	на	това,	когато	е	направе-
на	 професионално,	 се	 изплаща	 мно-
гократно	във	времето,	особено	когато	
се	подпомага	и	от	европейските	про-
грами	на	ДФЗ.

По материали на Ай Джи Нет

на	почвата,	стреса	след	обработка	с	хер-
бициди	и	недостига	на	сяра.	Философи-
ята	при	този	тип		микроторове	е	смене-
на	в	сравнение	с	традиционните	листни	
торове,	при	които		акцентът	се	поставя		
върху	азота,	фосфора	и	калия.	При	„БУ-
РАЛЛ”	акцентът	е	поставен	върху	микро-
елементите,	 които	 формират	 ензимната	
система	на	растенията.	Затова	съставите	
на	микроторовете	са	съобразени	със	за-
кона	на	Либиг	за	минимума.	”Добивът	от	
културата	се	ограничава	от	недостига	на	
един	елемент”.	
Торовете	„БУРАЛЛ”	съдържат	всички	

необходими	микроелементи,	регулиращи	
ензимните	процеси,	в	оптимални	концен-
трации,	 осигуряват	 балансиран	 състав	
по	отношение	на	основни,	второстепен-
ни	 хранителни	елементи,	 рН	и	микрое-
лементи.
Те	подържат	рН	в	интервала	5,2	–	6,0,	 

при	 което	 става	 най-бързо	 усвояване	
на	хранителните	елементи.	Съчетавайки	
технологията	„ГРАНДЕР”	с	подходящото	
рН,	 с	 оптималния	 брой	 микроелемен-

ти,	 благоприятното	 съотношение	 между	
компонентите	 в	 посочените	 състави,	 в	
това	число	и	между	нитратен,	амонячен	
и	 амиден	 азот,	 микроторовете	 оказват	
силно	влияние	върху	растежа,	добивите,	
здравния	статус	на	растенията,	състава	
на	белтъчините	и	качеството	на	продук-
цията.	Характерен		за	микроторовете	е	
силното		им	фунгицидно		действие.	Ефек-
тът	е	изключително	добър,	благодарение	
на	синергичния	ефект,	който	се	получава	
между	 микротора	 и	 хербицида.	 Препо-
ръчваме	също	семената	преди	сеитба	да	
се	обработват	с	микротор	-	100	кг	семе-
на	с	1	литър	микротор.	Това	ще	гаранти-
ра	ниска	цена,	равен	старт	на	посевите.	
Микроторовете	се	прилагат	в	концентра-
ция	300	–	 500	мл./дка	в	зависимост	от	
състава	и	културата	 -	самостоятелно,	в	
комбинация	с	карбамид		или	с	КАС	(кар-
бамид	+	амониев	сулфат),		без	това	да	
оскъпи	 торенето.За	 това	 препоръчваме	
–	 спестете	 2	 кг	 карбамид	 при	 зимното	
подхранване	 и	 1	 кг	 амониева	 селитра	
.	 Подайте	 спестения	 карбамид	 заедно	
с	микротора	0,5	 -	1	кг	/дка	или	с	КАС	 

(0,5	кг/дка	карбамид	+	0,2	кг/дка	амони-
ев	сулфат).	
Известно	 е,	 че	 презимувалите	 братя	

дават	 по-едри	 класове	 и	 по-качествено	
зърно.	Затова	препоръчваме	зимно	пръс-
кане	на	пшеница	със	специално	разрабо-
тени	за	това	състави	със	завишени	кон-
центрации	на	сяра,	цинк,	мед	и	др.
Микроторовете		„БУРАЛЛ”	са	незаме-

ними	в	критични	ситуации	–	при	ограни-
чено	 кореново	 хранене,	 неблагоприятни	
климатични	 условия,	 рН,	 небалансирано	
почвено	торене,	както	и	след	измръзва-
не,	градушки,	хлороза,	„ледена	роса”,	при	
предозиране	на	хербицида,	когато	трябва	
бързо	да	се	преодолее	стреса	след	тре-
тиране	с	хербицида.
Микроторовете	от	фамилия	„БУРАЛЛ”	

се	комбинират		с	продукти	за	растител-
на	защита	с	изключение	на	бордолезов,	
сяро-варов	разтвор	и	алкални	разтвори.

С „БУРАЛЛ” се гарантират високи 
добиви при минимални разходи. Дове-
рете се на българското.  

Доц. д-р инж.  Любчо Любчев
(Следва)

Power	 shuttle	 трансмисия	 -	 най-до-
брата	механична	трансмисия	в	този	
клас	трактори.	Нейните	12	скорости	
напред	 и	 назад	 са	 групирани	 само	
в	 2	 диапазона,	 което	 минимизира	
смените	 на	 предавките.	 Наличната	
супер	 пълзяща	 предавка	 позволя-
ва,	тръгвайки	бавно	с	90	м/час	(1400	 
об/мин.)	да	я	превърне	в	трансмисия	
с	мулти	функционално	приложение.	
Серията	е	представена	с	елек-

трически	 контролиран	 AutoComfort	
навесна	 система.	 Интелигентната	
модулна	 основа	 позволява	 всеки	
модел	А4	да	осигурява	изключител-
ната	 товароподемност	 от	 5,2	 тона	
при	 98	 л/мин.	 дебит	 на	 хидравли-
ката.
Новата	 серия	 А4	 се	 характери-

зира	 с	 нова	 кабина	 с	 изцяло	 нов	
дизайн,	 която	 осигурява	 повече	
пространство	 в	 сравнение	 със	 съ-
щия	клас	други	трактори.	Новата	ка-
бина	 е	 едновременно	 комфортна	 и	
функционална.	 Изключителната	 ер-
гономичност	е	подкрепена	от	пълно	
електронно	контролиране	като	4WD,	
блокаж	 на	 диференциала,	 навесна	
система	и	монитор.	Кабината	е	без-
шумна,	а	допълнителната	седалка	е	
възможна	като	опция.	Оборудвана	е	
с	 LED	светлини	отзад	 –	 опция,	 ед-
наква	с	тази	от	сериите	N4	и	T4!

Новият трактор от Suolahti Valtra  
A Серия бе представен за първи път 
на панаирното изложение SIMA 2017. 
Серийното производство на А серия 
ще започне от лятото на 2017 г.

По материали на Златекс ООД

БУРАЛЛ  - ИНОВАЦИЯ В ПОДХРАНВАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА
Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4

VALTRA-  
НОВАТА A4 СЕРИЯ

АЙ ДЖИ НЕТ ПРЕДЛАГА ЗАЩИТА  
ПРОТИВ ГРАДУШКА, ДЪЖД И СЛЪНЦЕ

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието - м. ЯНУАРИ-МАРТ 2017 г

ДВ брой 8/24.01.2017 г.
Наредба	за	изменение	и	допълнение	

на	Наредба	№	105	от	2006	г.	за	услови-
ята	и	реда	за	създаване,	 поддържане,		
достъп	 и	 ползване	 на	 Интегрираната	
система	за	администриране	и	контрол

ДВ брой 13/07.02.2017 г.
Правилник	за	изменение	и	допълне-

ние	на	Правилника	за	организацията	и	
дейността	на	Съвета	по	продуктите	за	
растителна	защита

ДВ брой 19/28.02.2017 г.
Наредба	за	изменение	и	допълнение	

на	Наредба	№	3	от	2015	г.	за	условията	
и	реда	за	прилагане	на	схемите	за	ди-
ректни	плащания
Наредба	за	изменение	и	допълнение	

на	Наредба	№	7	от	2015	г.	за	прилага-

не	на	мярка	10	„Агроекология	и	климат“	
от	Програмата	за	развитие	на	селските	
райони	за	периода	2014	–	2020	г.

ДВ брой 20/07.03.2017 г.
Наредба	№	2	от	23	февруари	2017	г.	 

за	 специфичните	 изисквания	 за	 про-
изводство,	 събиране,	 транспортиране	
и	 преработка	 на	 сурово	 краве	 мляко,	
предлагането	 на	 пазара	 на	 мляко	 и	
млечни	продукти	и	официалния	им	кон-
трол

ДВ брой 21/10.03.2017 г.
Наредба	за	изменение	и	допълнение	

на	 Наредба	№	 8121з-968	 от	 2014	 г.	 за	
правилата	и	нормите	за	пожарна	безо-
пасност	при	извършване	на	дейности	в	
земеделските	земи

/ЗТ/
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Реклама

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 ЕАД
Избери българското!

Микротор за листно подхранване

Микроторовете са произведени с “жива 
вода”, отличават се с бърза усвояемост 
и висока активност.

ПРЕДОТВРАТЯВАТ:
• възникване на хлороза;
• умора на почвата;
• стреса след обработка с хербициди.

ПРЕДИМСТВА:
Подобрява плододаването, увеличава
добивите и качеството на продукцията 
при всички култури.
• При пшеницата - подобрени хлебопе-
карни качества, хектолитрова маса, съ-
държанието на протеин (глутен).

• При маслодайните култури - повишена 
масленост и добиви.
• При царевицата - пълно озърняване на 
кочаните. 
• Избягва изресяване при лозите, по-
вишава захарността, ускорява зреенето, 
повишава устойчивостта спрямо хлоро-
за, брашнеста мана, суша, болести.
• Обилен цъфтеж и завръз при зеленчу-
ци, бостани.
• Бързо коригира и преодолява недос-
тига на сяра.
• Високи добиви, качествена продук-
ция.
ИЗБЕРИ “БУРАЛЛ”!
Максимален ефект, минимални разходи!

 GSM 0888 337 983, 0889 903 704; E-mail: liubchev@abv.bg; www.burall.info
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Римекс Технолоджийс

Римекс	 Технолоджийс	 спечели		
Златен	медал	за	иновативния	гроз-
докомбайн	Pellenc	Optimum	по	вре-
ме	на	специализираните	изложения	
за	лозаро-винарство	Винария	2017	и	
Агра	2017,	които	се	проведоха	от	22-
26	февруари,	2017	г.	в	Пловдив.	От-
личието на журито е за иноватив-
ната му система Selectiv process 2 
за автоматично почистване и сор-
тиране на грозде в раздел „Маши-
ни и технологии за производство 
на вина и спиртни напитки“. 

ГРОЗДОКОМБАЙН PELLENC OPTIMUM С НАГРАДА  
ЗА ИНОВАЦИИ, АГРА 2017

Контакти: тел.: 0885 402 187, office@rimex.bg, www.rimex.bg

РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС НА ВИНАРИЯ 2017
Римекс	 Технолоджийс	 представи	 на	щанда	 си	 на	 Винария	 2017	

специализирани	технологични	решения	за	лозарството	от	лидерите	
в	 сектора	 -	 френската	 компания	 Pellenc,	 и	 немския	 производител	
Clemens.
На	изложението	освен	самоходния	гроздокомбайн	Pellenc,	удосто-

ен	със	златен	медал	за	иновации,		Римекс	показа	машини	на	бранда	
за	контурна	резитба,	На	специализиран	щанд	изложи	ръчни	акумула-
торни	инструменти	за	лозарството:	лозарски	ножици,	връзватели	за	
лозя,	култиватори,	верижни	триони	и	други.
“Pellenc	е	френска	компания	с	международно	представяне,	водещ	

при	иновативните	машини	за	лозарство	и	овощарство.	Ръчната	тех-
ника	Pellenc	се	отличава	с	това,	че	се	задвижва	само	чрез	акумула-
торни	батерии,	които	издържат	до	9	ч	работа	и	се	зареждат	отново	
за	максимум	9	часа.	Инструментите	са	най-леките	на	пазара,	удобни,	
производителни	и	надеждни,	като	не	изискват	скъпа	поддръжка.”

Работната	скорост	на	системата	
е	идентична	на	скоростта	на	работа-
та	на	прибиращата	глава.	Честотата	
на	работата	на	системата	и	всички	

други	 важни	 настройки	 се	 извърш-
ват	 чрез	 Easy	 Touch	 контролен	
панел.	 Резултатът	 е	 впечатляващ	 –	
99.8%	чистота	на	прибраната	рекол-
та,	 напълно	 готова	 за	 последваща	
преработка.

“Pellenc е световен лидер в про-
изводството на гроздокомбайни. 
Заедно с нашия партньор Римекс 
Технолоджийс, през изминалата 
година проведохме много успешни 
полеви презентации, които показа-
ха на практика предимствата и от-
личната работа на нашите гроздо-
комбайни. С този гроздокомбайн 
може да се осъществи прецизна 
беритба на почти 10 дка на час.”

Системата	 извършва	 автоматич-
но	отделяне	(почистване)	и	сортира-
не	 на	 грозде	 непосредствено	 след	
прибирането	му,	директно	в	лозови-
те	масиви.	95%	от	зелените	елемен-
ти	(листа,	остатъци	от	стъбла	и	чеп-
ки)	биват	премахнати	без	да	бъдат	
начупвани.	 Сортиращите	 табли	 са	
монтирани	над	бункерите	за	грозде,	
като	по	този	начин	не	се	отнема	от	
обема	им.



12
бр. 6-2017

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ISSN 0861 - 511X

Редакционен екип: гл. редактор доц. д-р инж. Милка Бобева; 
зам. гл. редактор чл.кор. проф. дтн инж. Хр. Белоев; П. Ноева, Д. Асенова
проф. д-р инж. М. Михов, М. Попова, инж. М. Пашев, доц. д-р инж. К. Стоянов,
проф. д-р инж. Г. Костадинов, доц. д-р инж. Вл. Витков, доц. д-р инж. Ан. Трифонов.
Адрес на редакцията: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6,
ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67; 0885/01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com Банкова сметка „ЗТ” ООД
банка ДСК, София, IBAN: BG40STSA93000001683193, BIC: STSABGSF

Броят	е	излязъл	от	печат	на	30.	03.	2017	г.

Компютърен дизайн:
тел./факс: (02) 875 85 49

Печат:	„Класик	Дизайн”	ЕООД,	02/9447455

Варекс


