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СА

МО СЕГА

ГО Д И Н И  Г А Р А Н Ц И
Я

Градовете са като хора-
та - имат свой външен 
облик и  свой характер, 

свое минало, настояще и бъ-
деще. В Севлиево тези чер-
ти на много места се сливат 
и преплитат в една неверо-
ятна картина, наречена "Гра-
дът край Росица".
Община Севлиево има 

площ от 963,8 км2 и е най-го-
ляма в Габровска област. 
Град Севлиево се намира 
в котловина с надморска 
височина 201 метра, а кли-
матът е умерено-континента-
лен, с големи температурни 
разлики през сезоните: от 
-25°С -34°С до +35°С +40°С. 
В началото и средата 

на ХХ-ти век в община Се-
влиево е развито предимно 
селското стопанство. Днес, 
селскостопанските дейности 
заемат 4% от икономическия 

Продължава на стр. 4
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Иновации

ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – 2017 г.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Категория „Семена” Категория „Семена”
ПШЕНИЦА СОРТ „ГИНРА”

 Висока устойчивост към причинителите 
на икономически важни болести

 Голям потенциал за добив
 Устойчив на брашнеста мана и жълта 
ръжда

 Възможност за механизирано 
отглеждане

 По-висока рентабилност от 
отглеждането

 По-широко внедряване на културата

СУСАМ СОРТ „НЕВЕНА”

Сорт „Гинра” е нов ви-
сокопродуктивен сорт пше-
ница, създаден в ИРГР Са-
дово и признат през 2016 г. 
Сортът печели конкурса за 
иновации на АГРА 2017 в 
категорията „Сортови семе-
на и посадъчен материал“. 
Най-важното иноватив-

но предимство на този сорт 
е съчетанието на висока 
устойчивост към причините-
лите на икономически важни 
болести и големия потен-

циал за добив. Той е високо 
устойчив, почти имунен на 
причинителите на брашнес-
та мана и жълта ръжда.Това 
ще доведе до снижаване на 
себестойността и по-добри 
икономически резултати за 
фермерите. Подходящ е за 
отглеждане на богати почви 
при балансирано хранене.
ИРГР Садово е единстве-

ното научно учреждение в 
Европа, където се работи 
с южните култури фъстъци, 

сусам и ориз. Новият сорт 
сусам „Невена“ е резул-
тат от дългогодишни научни 
проучвания, изключително 
полезен за практиката и е 
едно ново иновативно по-
стижение на световно ниво. 
Над 99% от площите със су-
сам в света се отглеждат 
ръчно. С внедряването в 
практиката на сорт „Неве-
на” ще се даде възможност 
тази култура да се отглежда 
изцяло механизирано, което 

ще спомогне за силно нама-
ляване себестойността на 
продукцията, за чувствител-
но повишаване рентабил-
ността от отглеждането й и 
за много по-широко внедря-
ване на тази ценна култура 
в българското земеделие. 
Сортът печели награда-

та в конкурса за иновации 
на АГРА 2017 в раздела 
„Научни постижения“.

По материали 
на ИРГР, Садово

НОВИ СОРТОВЕ НА ИНСТИТУТА ПО РАСТИТЕЛНИ 
И ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „КОНСТАНТИН МАЛКОВ“

(Продължение от брой 6)
На земеделския пазар фирма 

БУРАЛЛ ООД предлага течни микро-
торове за листно подхранване: 
БУРАЛЛ NK 2,0 SO3 Течен, подобря-

ва метаболизма през вегетацията. Бър-
зо усвоим, нетоксичен, меко действие. 
Предотвратява умората на почвата и 
недостига на сяра. Лесно се прилага, 
не запушва дюзите. Подобрява усвоя-
ването на азотните и фосфорни торо-
ве. Предотвратява изресяването при 
лозите, обилен цъфтеж и завърз при 
зеленчуци и бостани, пълно озърняване 
на кочаните при царевицата, подобрени 
хлебопекарни качества при пшеницата, 
при етерично-маслените – лавандула –
повишава добива и качеството на мас-
лото. Предлага се в опаковки от 200 мл., 
1 л, 10 л. 
БУРАЛЛ NK 10,5 SO3 Специално 

разработен за култури с висока нуж-
да от сяра (рапица, пшеница, захарно 
цвекло). Разтвор със завишено съдър-
жание на азот (N), сяра (S), бор (B). 

БУРАЛЛ - 
ИНОВАЦИЯ

СЕЯЛКИ 
ЗА ТОЧНА СЕИТБА
Този тип сеялки служат за сеит-

ба на семена на окопни култури като 
царевица, слънчоглед, фасул, фъстъци, 
соя, цвекло и др. С тях може да бъде 
извършвана сеитба и на някои зеленчу-
кови култури като пипер, домати, лук и 
др. Наричат се сеялки за точна сеитба 
поради факта, че семената се засяват 
в реда на точно определено разстоя-
ние едно от друго, наречено „стъпка на 
сеитбата”. 

Фиг. 1. Сеялка за точна сеитба с четири 
секции и пневматичен сеещ апарат: 

1 – вентилатор; 2 – бункер за минерални 
торове; 3 – бункер за семе; 

4 – притъпкващо колело (валяк); 
5 – сееща секция; 6 – маркир.

ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
И ДЮЗИ ЗА ТЯХ

Цената на азота в течните торове 
много често е по-ниска в сравнение с 
тази в гранулираните торове. Прилага-
нето на течни торове в комбинация с 
пестициди допълнително намалява опе-
ративните разходи. Цената на течните 
торове е средно с 15% под тази на гра-
нулираните. В допълнение, оператив-
ните разходи могат да бъдат намалени  
с 0.60 лв./дка заради комбинираното 
прилагане и спестяване от транспорт 
и обработка.
Течните торове лесно се абсорби-

рат от листата на растенията, особено 
в сухи периоди, когато торовете могат 
да бъдат по-ефективни. Чрез добавяне 
на течни торове може да се намали из-
парението на капките и да се ограничи 

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 9

Рубриката „Иновации в земе-
делието – 2017 г.” е разширена, 
има 5 категории и обхваща це-
лия производствен цикъл – нови 
технологии, висококачествени 
семена, торове и препарати, 
съобразно изискванията на кул-
турите, и високопроизводителни 
машини.
В рубриката могат да участ-

ват всички – създатели и вно-
сители на продукта. Основното 
изискване за участие е през 
настоящата година той да се 
предлага и да се намира на 
земеделския пазар в България. 

/ЗТ/
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БАБ ЗАЩИТАВА 
БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Земеделие

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

„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.

www.tractorinvest.com

гр. Карлово, „Околовръстен път“ №2, 
0879 011 010; 
0888 459 108; 
0885 878 444

Поздравяваме нашия колега и 
приятел инж. Александър Манолов по 
случай завършването на магистърска-
та му степен по "Компютърни систе-
ми и технологии" в немския факултет 
на Техническия университет в София. 
Сашо направи първите си стъпки 

като графичен дизайнер във вестник 
„Земеделска техника” и сега си съ-
трудничим и сме приятели. 
Екипът на вестникa му пожелава 

да продължава да жъне още по-голе-
ми професионални успехи в новото поприще, да не се спи-
ра пред трудностите и да бъде все така усмихнат. 
На добър час!

×ÅÑÒÈÒÎ

НССЗ

Албена Симеонова, председател на 
БАБ пред в. „Земеделска техника”
В Българската асоциация биопро-

дукти членуват земеделски произво-
дители. Това, което обединява нашия 
бранш, е думата „био”. Ние произвеж-
даме цялата гама биологични продукти. 
Общото между нас е, че всички прите-
жаваме сертификат за биологично про-
изводство.  

Продължава на стр. 4

Повече на стр. 6

Вестник „Земедел-
ска техника” винаги се 
е стремял да поднася 
на читателите си на-
временна информация 
за новостите в облас-
тта на земеделието 
и всичко, свързано с 
него. В тази връзка 
публикуваме изказвани-
ята на експерти от Националната служба за съвети в земеде-
лието от проведената конференция на европейския форум на 
Съветническите служби в областта на земеделието и селските 
райони (EUFRAS) и НССЗ по време на Агра 2017 г., свързани с 
прилагането на иновации в селското стопанство.                /ЗТ/



4
бр. 7-2017

Биоземеделие

профил на общината, а земе-
делските производители об-
работват около 146 200 дка 
земи. Отглежданите култури 
са пшеница, ечемик, ръж, 
царевица, овес, слънчоглед 
и рапица.
В края на ХХ-ти век в 

града се развива усилено и 
промишлеността, а днешни-
ят икономически проспери-
тет се дължи и на големите 
чуждестранни инвестиции в 
определени производства от 
икономическия профил на 
общината. Фирмите от Се-
влиево имат добър пазарен 
потенциал и производствен 
опит, осигуряват висока 
степен на заетост на насе-
лението и нарастване на 
средната годишна работна 
заплата през последните го-
дини. Нивото на безработи-
ца е по-ниско от средното за 
областта и страната. 
Севлиево е град, който 

ревниво пази културно-ис-
торическото си наследство, 
град с богати традиции в ду-
ховния и културен живот. До-
казателство за това е 4-ТИ 
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
"СЕМЕ БЪЛГАРСКО", на 

СЕВЛИЕВО ОТНОВО ДОМАКИН НА „СЕМЕ БЪЛГАРСКО“

През 2009 година в Карлово се съ-
брахме 25 души и учредихме асоциаци-
ята. Това обединение направи бранша 
един от най-сериозните и най-силни-
те, а БАБ е една от най-авторитетните 
браншови организации в страната. В 
момента в нея членуват повече от 500 
биологично сертифицирани производи-
тели, имаме и доста подизпълнители. 
При нас членуват и всички, които се 
занимават с продукта био. Асоциаци-
ята на биопчеларите са наши членове, 
те са около 600, както и Асоциацията 
на биотърговците. В партньорски отно-
шения сме с колегите от Тракийския 
и Аграрния университети. Агроеколо-
гичният център е наш официален член, 
както и всички неправителствени орга-
низации, които се занимават с консул-
тации. Един от основните ни партньори 
е фондация „Биоселена”.
БАБ работи на територията на цяла-

та страна. Произвеждаме всичко, което 
може да се произведе в България. Вече 
можем да добавим и биологични аква-
култури. Подпомагаме развитието на 
биоземеделието, консултираме колегите 
си, осъществяваме контакти между тях, 
съдействаме за намиране на пазари и 
най-важното – защитаваме интересите 

на всеки един от тях. Участваме в работ-
ни групи по подготовка на законодател-
ството, организираме изложения, фер-
мерски пазари, семинари. От 2011 г. БАБ 
е пълноправен член на Международната 
федерация на биоземеделските движе-
ния. През изминалите години участвахме 
със собствен щанд на всички по-значи-
ми изложения в страната и в Европа. На 
изложението в Нюрнберг бяхме 47 души 
от БАБ, а на това в Малмьо – 38 души. 
За да подпомогнем експортната си 

способност, разработихме и кандидат-
ствахме по един проект директно пред 
Европейската комисия за промотиране 
на българските биологични стоки. На 
тези изложения участват колкото коле-
ги желаят. 
Проектът ни се нарича Go Get Eat 

Organic и е с продължителност 3 го-
дини. В момента сме на средата на 
проекта. Промотираме в Германия на 
2 изложения, в Австрия, Дания и Швей-
цария. Предстои ни да се представим 
в супермаркетите в тези страни, които 
продават биологична продукция.
БАБ е един от инициаторите на про-

тестното движение „България срещу 
опитите за легализиране на генно моди-
фицираните организми”. Тези протести 
доведоха практически до забраната за 

използване на ГМО в полетата на Бълга-
рия. БАБ вече от много години се обръща 
към Министерството на здравеопазване-
то най-после детските храни, менютата и 
здравните заведения да включват поне 
5% биологични продукти. В Австрия този 
процент е 20, във Франция е 5, в Герма-
ния е 12, в Швейцария е 15%.
Винаги завършвам с един призив 

българските граждани да изберат 
българския био продукт, защото е 
вкусен, здравословен, опазва окол-
ната среда и създава заетост. Сега 
няма да завърша така. БАБ в момента 
е отново изправена пред един много 
тежък период в развитието си. Не се 
отпускат пари за развитие на биоло-
гичното производство. Ако искаме да 
се увеличи производството на здра-
вословни храни, трябва да се стиму-
лира производството на българското 
биопроизводство. 
Искаме да направим магазин в МЗХ. 

Все още не е готов, защото Държавен 
фонд „Земеделие” ни спира парите 
по проекта. Нужна ни е политическа 
подкрепа, за да се прави биологично 
производство. Бъдещето е в биопро-
изводството, в селата и в малките и 
средни фермери.

Доника Асенова

който домакин  и партньор 
за четвърта поредна година 
е община Севлиево. Фору-
мът ще се проведе на 7, 8 и 
9 април 2017 година на те-
риторията на парк „Казар-
мите” в гр. Севлиево, под 
егидата на Министерство 
на земеделието и храните с 
мото „За земята, семената 
и децата на България“.
Една от инициативите в 

рамките на „Семе българ-
ско” e конференция, пос-
ветена на развитието на 
агропредприемачеството в 
България и ще се проведе на 
7 април в община Севлиево. 
„Агропредприемачество в 
България - мисията възмож-
на“ е темата, която ще съ-

бере едни от най-изявените 
експерти от Министерство 
на земеделието и храните, 
Националната служба за 
съвети в земеделието, Джу-
ниър Ачийвмънт България, 
„LocalFood.bg“ и носители 
на Европейската награда за 
млади фермери. Те ще пред-
ставят добрите практики и 
иновации в развитието на 
агропредприемачеството. 
Програмата обхваща богат 
спектър от теми, сред които 
са прoектът „Предприемачи 
на бъдещето“, възможнос-
ти за развитие на успешни 
проекти в сферата на земе-
делието за млади фермери, 
партньорства в подкрепа на 
земеделието и тенденции за 

развитие на селското сто-
панство в България и Евро-
па.
Фестивалът е надграден 

с много нови инициативи и 
прояви, сред които са „На-
деждата България”, „Шанс 
за бебе”, „И за да пребъде 
България“ и още други, кои-
то ще накарат малки и го-
леми да се гордеят, че са 
българи. 
Очаква се да присъстват 

повече от 70 организации, 
фирми и асоциации от облас-
тта на селското стопанство, 
екологията и био производ-
ството. Поканени са селско-
стопанските институти, раз-
садници, билкарии, цветари, 
местни производители, земе-
делски кооперации, билкоп-
роизводители, винопроизво-
дители, хлебопроизводители, 
животновъди и др.
Всяка инициатива по вре-

ме на фестивала е дълбоко 
свързана с българските ни 
корени и традиции. Затова 
всеки посетител ще усети 
духа на фестивала, който 
ще го накара да се чувства 
горд българин.

По материали 
на община Севлиево

Продължава от стр. 1

БАБ ЗАЩИТАВА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Продължава от стр. 3
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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.

• 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. 

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

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.

• 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.

• Продавам 2 броя хедери за слънчоглед 6-редови, Метал-
агро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро със-
тояние; Сеялка SGRICOLA, малко употребявана. Цени по 
договаряне. За контакт тел: 0888/540485.

• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-фор-
сиран; За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Бол-
гар“ Т-54 В. Тел.: 0887/391 203.

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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НССЗ

Национална служба за съ-
вети в земеделието е част от 
МЗХ, второстепенен разпо-
редител в бюджетни кредити 
към него. Създадена е през 
1999 г., вече 18 години успеш-
на и активна работа в сфе-
рата на предоставянето на 
съвети и консултации. НССЗ 
има офиси навсякъде в Бъл-
гария, което прави система-
та лесно достъпна за всеки 
един фермер. Екипът се със-
тои от агроном, зооинженер 
и икономист. Дейностите на 
службата  включват изготвя-
не на проекти, трансфер на 
научни знания и технологии, 
анализ на почви и др. През 
януари 2016 г. започна про-
ект за демонстрации, чиято 
цел е фермерите да се учат 
един от друг. Съветниците на 
службите постоянно се обу-
чават. Сред задачите е и ин-
формиране на фермерите за 
всички новости, свързани с 
програмите за развитие на 
селските райони.
Провеждат се обучения 

през Центъра за професио-
нално обучение, който е ли-
цензиран към Националната 
агенция за акредитация и 
професионално обучение. 
Канят се и външни организа-
ции и лектори. Университе-
тите също оказват подкрепа 
на службите за обучение.
Има общо обучение на 

всички съветници. Предим-
ствата на този подход са, 
че когато се съберат много 
хора има и много идеи. Така 
връзките между колегите се 
засилват. Всеки от тях има 
област, с която е най-добре 
запознат и си помагат. Ус-
тановено е, че този метод 
е подходящ повече за тео-

Повечето съветнически 
служби и организации има-
ме сходни проблеми и съв-
местно можем по-лесно да 
ги преодолеем, да постиг-
нем още по-добри резулта-
ти и да бъдем още по-прак-
тически ориентирани към 
нуждите на земеделските 
стопани. Заедно можем да 
бъдем и много по-полезни 
за засилване ролята на съ-
ветническите организации 
за развитието и внедрява-
нето на иновациите в земе-
делието, а те имат важно 
значение за конкурентнос-
пособността на земеделски-
те стопанства.
Знаем, иновациите са 

приоритет на европейско 
ниво. Европейско парт-
ньорство за иновации за 
селскостопанската произ-
водителност и устойчивост 
е един нов и важен подход 
за подкрепа на развитието и 
внедряването на иновациите 
в земеделието. За този под-
ход е отделено важно място 
в общата селскостопанска 
политика за периода 2014-

2020 г. и в Програмата за 
развитие на селските райо-
ни в България. За нас това 
също е приоритет. Службата 
има готовност да изпълнява 
функциите на иновационен 
брокер, като подпомага съз-
даването на оперативни гру-
пи по мярка 16.1 от ПРСР. И 
досега един от приоритетите 
на службата е подпомагане 
на трансфера и приложение-
то в практиката на научните 
постижения в земеделието, 
както и усъвършенстване на 
връзката научни изследва-
ния - съвети в земеделието 
– земеделски бизнес. Служ-
бата осъществява и сътруд-
ничество с различни орга-
низации за подпомагане на 
производителността. Имаме 
над 20 договори и рамкови 
споразумения за сътруд-
ничество с Аграрния уни-
верситет, с институти, със 
Селскостопанска академия. 
Ежегодно провеждаме над 
100 броя съвместни дейнос-
ти и мероприятия. Участие 
взимат над 3 000 фермери 
годишно.

НССЗ - ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Иванка Тодорова, главен секретар на НССЗ, 
пред вестник „Земеделска техника”:

Тази година Национал-
ната служба за съвети в зе-
меделието (НССЗ) беше до-
макин на годишната среща 
на Европейските съветни-
чески служби. В конферен-
цията участваха български 
консултантски организа-
ции, работещи в сферата 
на съветническите услуги. 
Целта е чрез нея важни-
те теми, които стоят пред 
всички съветнически служ-
би в България, в съседните 
страни и в Европа да бъдат 
по-широко обсъдени. Не 
на последно място конфе-
ренцията е и възможност 
да се подобрят контактите 
и обмена на информация. 
Обучението е непрестанен 
процес, затова и НССЗ ак-
центира на него. Изисква-
нията към службата стават 
все по-високи, очакванията 
на земеделските стопани 
са все-големи. Средата е 
динамична и ние трябва да 
имаме готовност да отго-
ворим на тези очаквания. 
Това определи изборът на 

една от основните теми на 
конференцията – обучение 
на съветници, консултан-
ти. Втората тема е направ-
лението, което става все 
по-належащо и все по-ак-
тивно се работи по него – 
иновативното брокерство. 
Разбираме го като роля и 
участие на съветническите 
служби в процеса на стар-
тиране на иновации и идеи 
за иновативни технологии-
за прилагане и последва-
щата реализация. Целта е 
не просто да бъде внедре-
на дадена иновативна тех-
нология или добра прак-
тика за подобряване на 
организацията на дадено 
стопанство, но и резултати-
те от внедряването да об-
хване по-голям брой земе-
делски производители и те 
да бъдат включени активно 
в този процес. Затова е 
толкова важна ролята на 
съветническите служби и 
на индивидуалните консул-
танти, както и на научните 
организации.

Любомир Маринов, изпълнителен директор 
на НССЗ, пред вестник „Земеделска техника”:

НССЗ ОБУЧАВА 
СЪВЕТНИЦИ И ФЕРМЕРИ
Димитър Ванев, главен директор на главна 

дирекция „Съвети в земеделието и аналитична 
лаборатория” пред вестник „Земеделска техника”:

ретично обучение, отколкото 
практическо. Недостатъците 
са, че ако групата е много 
голяма, няма време всеки да 
се включи в съветите, време-
то не достига и за практиче-
ска работа по реални случаи.
Правят се и регионални 

обучения. Когато се очаква 
да бъде отворена опреде-
лена мярка от Програмата 
за развитие на селските 
райони, по която службата 
изготвя проекти, се правят 
по-малки групи. Така има 
време за дискусии и за об-
съждане на реални случаи. 
На тези обучения присъстват 
и лектори.
Правят се и обучения 

съвместно с Аграрния уни-
верситет и с Тракийския 
университет за служителите 
на НССЗ.
По-кратките обучения са 

за предпочитане, при дъл-
гите се губи мотивацията. 
Важно е и да се съчетават 
теория и практика, за да се 
постигнат резултати, както и 
при разглеждането им всяка 
група да представи до какъв 
резултат е стигнала.
НССЗ извършва и обуче-

ния за фермери. За период 
от около 4 години са обу-
чени 1 5000 фермери. Пред-
почитат се обучения от 18 
часа, трудно могат да отде-
лят 20 дни от времето си във 
фермата.
Полезни са и организира-

ните обучителни семинари с 
университетите, със Селско-
стопанска академия (ССА). 
Канят се лектори и се пра-
вят еднодневни обучения. 
В България обучения за 

консултанти се правят и от 
специализираните универси-
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Продължава от стр. 2

СЕЯЛКИ ЗА ТОЧНА (ПУНКТИРНА) СЕИТБА

тети – Аграрния, Тракийския, 
Техническия, Русенския, Уни-
верситетът  за хранителни 
технологии. За съветниците 
има магистърски програми.
На европейско ниво 

иновациите, трансферът на 
знания, съветническите дей-
ности стават все по-голям 
приоритет. В България има 
и обучения за съветници, 
които да мотивират техните 
умения. Те се извършват от 
Института по висша админи-
страция.
Новото обучение, което 

се очаква скоро да бъде за-
вършено и в бъдеще да бъде 
прилагано, е по системата 

НССЗ ОБУЧАВА СЪВЕТНИЦИ И ФЕРМЕРИ

За разлика от редосеялките, бо-
тушите са разположени на големи 
разстояния един от друг – междуре-
довите разстояния „b” са от 45 cm 
при цвеклото, 60 cm при фасула, до 
70 cm при царевицата и слънчогледа 
(фиг. 1). Това е така поради нужда-
та във вече поникнала и развиваща 
се култура да влиза агрегат „трак-
тор-култиватор” за извършване на 
окопаване, подхранване, загърляне, 
разрохкване, прокарване на поливни 
бразди и др.
При тези сеялки за всеки засяван 

ред е обособена секция - следователно 
сеещата машина има толкова секции, 
колкото редове засява едновременно. 
Изработват се във варианти с четен 
брой сеещи секции: 4 бр.; 6 бр.; 8 бр. и 
т.н. (фиг. 1). В някои конструкции освен 
бункерите за семе се монтират и бун-
кери за минерални торове или за гра-
нулирани пестициди и микроелементи. 
Сеялките за точна сеитба основно са 
съоръжени с два типа сеещи апарати: 
пневматичен вакуумен апарат или апа-
рат с механично изсяване.
Работните секции на сеялката за 

точна сеитба с пневматичен сеещ апа-
рат (фиг. 2) са съоръжени с бункер за 
семе 3, под който е разположен сее-
щия апарат 13. Изсятото семе от него 
се пуска на дъното на браздата, на-
правена от ботуша 11. Дълбочината на 
тази бразда зависи от положението на 
притъпкващото колело 1, което се оп-
ределя от винтовия механизъм 2. След 
като семето попадне в браздата, то се 
зарива с почва посредством заривача 
12 и се валира отгоре с колелото 1, за 
да се получи добър контакт на семето 
с почвата – да няма въздушни кухини 
около семето.
Всяка секция копира терена индиви-

дуално сама за себе си и независимо 
от неравностите на полето в напречно 
направление се получава еднаква дъл-

бочина на засяване на семената във 
всички редове. Това се постига чрез 
шарнирния четиризвенник 5, с който тя 
се свързва към рамата на сеялката – 
той осигурява необходимата свобода 
на движение на секцията във вертикал-
но направление.
Задвижването на сеещия диск 

става чрез задвижващ вал 8, който 
е свързан към ходовите колела на 
сеялката чрез зъбен или верижен ско-
ростен механизъм. Чрез този механи-
зъм се осигурява промяна на честота-
та на въртене на сеещия диск и оттам 
и промяна на стъпката на сеитба „t”. 
Вакуумът, необходим за работата на 
сеещия диск, се осигурява от маркуча 
7, който в единия си край е свързан 
с вакуумкамерата 9, а в другия – към 
вентилатора на сеялката.
За правилното нагласяване на 

сеялките е необходимо да бъдат из-
вършени следните операции: Свърз-
ване на сеялката към трактора и хори-
зонтиране на рамата й в напречна и 
надлъжна посока; Регулиране на меж-
дуредовото разстояние съобразно из-
искванията на културата; Регулиране 
на дълбочината на сеитбата; Регули-
ране на дължината на маркирите; На-
гласяване на сеещия апарат на всяка 

Фиг. 2. Схеми на сееща секция на сеялка 
за точна сеитба

секция за определена сеитбена норма 
(подбиране на сеещ диск с подходящ 
брой отвори и подходящ размер на 
отворите, избиране на подходяща чес-
тота на въртене на диска); Регулира-
не на чистачите на сеещите апарати; 
Контрол на работата на всяка секция 
на полето за дълбочина на сеитбата и 
за стъпка на сеитбата.
Сеитбената норма М при сеялките за 

точна сеитба се задава в броя растения 
на 1 декар, [бр./дка]. Например, при 
царевица, отглеждана за зърно при по-
ливни условия М = 5000÷8000 бр./дка, 
при слънчоглед М = 5000÷6000 бр./дка, 
при фасул М = 35000÷45000 бр./дка, 
при фъстъци М = 14000÷16000 бр./дка, 
при соя М = 45000÷50000 бр./дка, при 
царевица за силаж М = 15000÷16000 
бр./дка и др. 
Освен с броя растения на 1 дка 

сеитбената норма M може да бъде 
зададена също и с агрономическата 
теоретична стъпка t агр. теор., агроно-
мическата действителна стъпка t агр. 
действ., с техническата стъпка t, а така 
също и с броя растения на един линеен 
метър М лин..
За да се получат М броя растения на 

декар е необходимо да се засеят k пъти 
повече семена, където k = 1,05÷1,20  
е коефициент  на сигурност. Той отчита 
кълняемостта на семената, а така също 
и почвено-климатичните условия.
Разстоянието между семената въ-

тре в реда, засявани от сеялката за 
точна сеитба, се нарича техническа 
стъпка на сеитбата t.
За да се реализира необходимата 

техническа стъпка, се използва таб-
лицата, която заводът производител е 
предоставил към сеялката. По нея се 
определят броят на отворите на сее-
щия диск и предавката, която трябва 
да се включи, за да се реализира необ-
ходимото предавателно число i.

Доц. Ангел Трифонов, 
АУ Пловдив

„СИКРА” – система 
за сертификация на 
европейските кон-
султанти в областта 
на селските райо-
ни. Тази система е 
активна от няколко 
години. Развита е 
от Международ-
ната академия на 
консултанти в об-
ластта на земеде-
лието и икономиката. Идеята 
е системата да комбинира 
практически с теоретически 
дейности и най-вече да мо-
делира знания на консултан-
тите как те самите да пре-
доставят съвети и най-добре 

да ги представят на стопа-
ните. НССЗ  е партньор на 
тази система за България.
СИКРА има 2 задължител-

ни модула – за развитие на 
личните качества на експерта 
и за изграждане на комуни-

кационни умения, за създа-
ване на взаимоотношения с 
фермерите. За да се получи 
сертификат, изискването е 
консултантът да има 2 години 
опит в тази област. Необходи-
мо е и освен да се премине 
през тези модули, да се по-
сети друга организация извън 
страната ти – да се види на-
чина на работа и новите ме-
тоди. Важно е и да заснемеш 
собствената си консултация 
– така се прави анализ на 
дейността. Накрая се изготвя 
тезис за това как си преми-
нал през този процес.

Материалите 
подготви екип на ЗТ
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БУРАЛЛ - ИНОВАЦИЯ В ПОДХРАНВАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА
Продължава от стр. 2
Осигурява силен растеж, високи до-
биви, качествена продукция, по-лесна 
адаптация и преодоляване на стреса 
при влошени почвено – климатични ус-
ловия. Незаменим в критични ситуации 
- при ограничено кореново хранене, 
причинено от засушаване. Предлага се 
в опаковки от 10 л. 
БУРАЛЛ NK 9,0 SO3 - Специално 

разработен за култури с висока нуж-
да от сяра (рапица, пшеница, захарно 
цвекло). Препоръчва се за есенно тре-
тиране на рапица.
Преситен разтвор със завишено 

съдържание на азот, калий, магнезий, 
сяра, бор, мед, желязо, цинк. Повишава 
студоустойчивостта на рапицата. Пре-
дотвратява и бързо коригира недостига 
на сяра. Подобрява усвояването на аз-
отните и фосфорни торове, внесени с 
основното торене. Повишава съдържа-
нието на протеин при житните култури. 
Предлага се в опаковки от 10 л. 
БУРАЛЛ NK 5,5 SO3 - Специално 

разработен за житни култури, слънчо-
глед, царевица и др. Течен, със зави-
шено съдържание на азот (N), сяра (S), 
бор (B), манган (Mn), мед (Cu), цинк 
(Zn) и органични киселини. Лесно се 
прилага, не запушва дюзите. Предо-
твратява умората на почвата и недос-
тига на сяра. Предлага се в опаковки 
от 10 л. 
БУРАЛЛ NK 5,5 SO3 10 АК - Пред-

стои да се появи на пазара с атрак-
тивни цени. Течен със завишено съдър-
жание на азот (N), сяра (S), бор (B), 
манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), 18 
аминокиселини, органични киселини. 

Името му е почти неиз-
вестно, а този сърцат бъл-
гарин построява величест-
вения паметник на връх 
Шипка, въпреки големите 
трудности заради стръмните 
терени, студове и дъждове, 
въпреки липса на модерна 
строителна техника.
Пеньо Атанасов е роден 

на 2 юни 1902 г. в с. Драл-
фа, Търговишко. На 15 годи-
ни вече помага на баща си, 
който вдигал къщи с Колю 
Фичето и бил майстор на 
строежи в Русе и Цариград. 
Като служи войник в трудо-
вия набор при инж. Харалан 
Стоянов, той го харесал и го 
научил да разчита инженер-
ните планове, заради което 
започнали да го наричат 
„Инженерина“. По-късно се 
сдобил с документ за май-
стор-предприемач. Пеньово 

Предназначен за житни култури, слън-
чоглед, царевица, лозя и др. Бързо се 
усвоява. Подобрява здравния статус на 
растенията. Лесно се прилага, не за-
пушва дюзите. Предотвратява умората 
на почвата и недостига на сяра. Пред-
лага се в опаковки от 10 л и 20 л. 
БУРАЛЛ NРK 2,5 SO3 - Течен, с 

широк спектър на приложение (жит-
ни, слънчоглед, царевица, зеленчуци, 
овощни, етерично-маслени култури и 
др.). Осигурява силен растеж, високи 
добиви, качествена продукция, Бързо 
предотвратява стреса след третиране 
с хербициди и «ледена роса» при пре-
дозиране на хербицида. Нетоксичен. 
Лесно се прилага, не запушва дюзите. 
Предотвратява умората на почвата и 
недостига на сяра. Катионните елемен-
ти (желязо, мед, кобалт, манган, цинк) 
са хелатирани с EDTA. Предлага се в 
опаковки от 200 мл, 1 л и 10 л. 
БУРАЛЛ NРK 5,5 SO3 - Течен с ши-

рок спектър на приложение, със зави-
шено съдържание на азот (N), сяра (S), 
бор (B), манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), 
(житни, слънчоглед, царевица, зеленчу-
ци, овощни, етерично-маслени култури 

и др.). Осигурява силен растеж, високи 
добиви, качествена продукция. Бързо 
предотвратява стреса след третиране 
с хербициди и „ледена роса» при пре-
дозиране на хербицида. Нетоксичен. 
Лесно се прилага, не запушват дюзите. 
Предотвратява умората на почвата и 
недостига на сяра. Катионните елемен-
ти (желязо, мед, кобалт, манган, цинк) 
са хелатирани с EDTA. Предлага се в 
опаковки от 10 л. 
БУРАЛЛ Са - Течен микротор, полу-

чен по технологията „ГРАНДЕР”, съдър-
жащ 16% СаО. Подходящ за борба с 
некрозите по домати, пипер, горчиви 
ядки по ябълките и др. Незаменим при 
недостиг на калций. Предлага се в опа-
ковки от 200 мл, 1 л и 10 л. 
БУРАЛЛ Са +N - Течен микротор, 

получен по технологията „ГРАНДЕР”, 
съдържащ 16% СаО. Едновременно се 
внася калций и азот. Изключително 
ефективен срещу некрозите по дома-
ти, пипер, горчиви ядки по ябълките и 
др. Незаменим при недостиг на калций. 
Предлага се в опаковки от 1 л и 10 л. 
КОМПЛЕКТ ЗА БОРДОЛЕЗОВ РАЗ-

ТВОР - Състои се от 2 части: концентри-
ран разтвор на син камък (CuSO4 .5H2O) 
в жива вода – 15 и 30% и отделна опа-
ковка варно мляко. В момента на при-
готвяне при непрекъснато разбъркване 
се прибавя варното мляко. Не запушва 
дюзите. Дозира се точно. Приготвя се 
в нужните обеми, без излишъци. Пред-
лага се в опаковка от 1 л (15% разтвор 
на син камък) за 15 литра 1% Бордо-
лезов разтвор и в 10 л за 300 л 1% 
бордолезов разтвор.

Доц. д-р инж. Любчо Любчев

ПАМЕТ БЪЛГАРСКА
Строителят „инженеринът” Пеньо Атанасов

Минчо Заяков от „Циклоп” 
извикват Пеньо в София. 
Питали го дали се наема да 
продължи строежа на Шип-
ченския паметник,  започнат 
от майстора Илия Мъглов от 
селцата край гара Царева 
ливада (дн. Върбаново), но 
след две лета работа хората 
му се разбягали поради су-
ровите условия.
През април 1928 г. Пеньо 

тръгнал за Шипка заедно с 
група инженери и един оп-
ълченец да разгледа обекта.

„Като стигнахме горе, 
разказва майсторът, се-
демдесетгодишният Киров, 
гледам, падна на колене и 
плаче. После си бърше сълзи-
те и ми вика: „Младо, ето 
тук, дето съм стъпил сега, 
ми беше окопът, тук заед-
но с братушките отблъск-
вахме неприятеля. Моля ти 

се като на баща, заеми се 
със строежа. Иска ми се да 
видя този паметник, че то-
гава да легна в земята, дето 
заради нея се бихме!”. Аз це-
лият изтръпнах. И си поми-
слих – тука хората живота 
са си дали за България, та 
аз в мирно време от вятъра 
ли да се плаша! На връщане, 
в село Шипка, подписах дого-
вора. Бях на 26 години”. 
Пеньо събрал хора от 

Варненско и от селата Драл-
фа и Ганчовец. На върха 
пристигнали привечер. За-
вързали катърите, наскубали 
треволяк и папрат за посте-
ля и завити в черги, налягали 
по трапчините. През нощта 
излязла буря. Като съмнало, 
завивките им били посипани 
с пръст и камъчета. Вятъ-
рът продължавал да вилнее. 
Хората се изплашили. Един 

дело е мостът на Струма при 
село Студена, фабриката на 
строителното дружество 
„Циклоп” край Горнобанско-
то шосе в София, катедрала-
та и Учителският институт в 
Шумен.
През 1928 г. Данчов и 
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атмосферното замърсяване. 
Елиминира се изтичането 
на азот в почвата, което е 
изкючително важно за зони 
със защитена вода.
Смесването на течни 

торове с пестициди, храни-
телни вещества и регулато-
ри на растежа има много 
предимства: Намаляване на 
минаванията през нивата; 
Повишена производителност 
в разгара на сезона; Защита 
на околната среда: Намаля-
ване на разходите при гри-
жите за културите.
Течните торове подобря-

ват покриването на културите 
и прилепването на капките. 
Поглъщането на пестици-
дите през листата е много 
по-добро. В комбинация с 
хербициди, течните торове 
позволяват намаляване на 
количеството на хербицидите 
без загуба на ефективност. 
Важни особености за успеш-
ното комбинирано приложе-
ние са качествата на течните 
торове и спазването на ин-
струкциите за употреба на 
пестицидите. Това е свърза-
но с потенциалния обем за 
намаляване на пестицидите 
и инструкциите за прилагане.

Tечен тор UAN (течна 
карбамид-амониева селитра) 
е най-популярният течен 
тор. Чистият течен тор UAN 
съдържа 28% азот. 50% от 
азотът е амид (+NH2), око-
ло 25% е амониум (NH+) и 
останалата четвърт е нитрат 
(NO-). Течният тор с високо 

ТЕЧНИ ТОРОВЕ И ДЮЗИ ЗА ТЯХ

работник рекъл: “Пеньо, до-
като не сме почнали, я да се 
махаме!”.
Всички си надигнали ба-

гажеца и потеглили обратно. 
Останал сам, Пеньо не се 
отчаял. След десетина дни 
намерил нови работници – 
балканджии от Габровско, 
които не се плашат от вет-
ровете.

„Първом направихме зем-
лянки, а после се захванахме 
да прокараме път. Камъните 
за зидарията се изважда-
ха недалеч от мястото от 
шипченеца Кънчо Кавръков. 
За да ги прекарам, бях купил 
от Севлиево два чифта биво-
ли и една желязна кола. Жи-
вотните, като теглиха, при-
клякаха, ама изкараха първия 

кубик. Викам си – ще стане 
работата.
Времето тук се проме-

няше много често. Веднъж 
от мълния имахме засегнат 
човек на скелето. Смъкнахме 
го, лежи като мъртвец, в зе-
мята го заравяхме и в уста-
та му духахме, еле оживя.
Една есен ни изненада го-

лям сняг. Беше затрупал през 
нощта землянките и понеже 
вратите им се отваряха на-
вън, едвам излязохме, и то 
през покривите. И то какво 
да видим: магарето ни се 
беше отвързало, изяло хляба 
и чертежите – от тях беше 
останала само главата на 
лъва. Хем смях, хем яд!…”.
Работело се от началото 

на април, та до края на ок-

томври на 1928, 29 и 30-а го-
дина. След Петковден строи-
телите напускали строежа и 
с радост, и с тъга, тръгвали 
за вкъщи.
Зидарията на паметника 

най-сетне била завършена. 
Пеньо поставил и последния 
камък на върха.

„А откриването стана 
много по-късно (на 26 август 
1934 г.) – разказва бай Пеньо. 
– Спомням си тогава върхът 
как почерня от хора – да 
имаше сто хиляди. Сред тях 
беше и баща ми, дошъл пеш 
от Дралфа до тук, да чуе ху-
бави думи за сина си. Наоколо 
постове от военни, микрофо-
ни. На самия връх бяха голем-
ците, заедно с цар Борис III, а 
аз стоях настрана, сред мно-
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жеството. Въпреки че бях по-
канен за тържеството, горе 
никой не ме повика. Имаше 
слово. Раздадоха се награди, 
и то на хора, които никога 
не бях виждал.
Малко обидно ми стана, 

че за мен, простия строи-
тел, и за другарите ми ни-
кой не спомена поне една 
дума. От тоя ден нататък 
не отидох да видя паметни-
ка 30 години.”
По-късно бай Пеньо хо-

дил на Шипка няколко пъти. 
Екскурзоводите споменава-
ли на туристите и неговото 
име. От вълнение гърлото го 
стягало, а му се искало да 
извика: „Мили хора, аз съм 
тоя майстор!”.

 ЗТ

качество трябва да има ви-
соко повърхностно налягане, 
неутрална стойност на pH 
и ниво на биурет под 0,2 - 
0,3%.
Но на практика все още 

има несигурност относно то-
ренето през листата и риск 
от прекомерно наторяване 
на културите с разтвор на 
соли. Тези факти могат да 
доведат до по-ниски добиви. 
Ето защо, за успешно торе-
не е необходим правилен 
избор на вида течен тор. В 
допълнение, за положител-
ния резултат допринасят 
правилните дюзи и техно-
логия на приложение.
Технологията на прилага-

не включва възможността за 
адаптиране към различни си-
туации. Основното правило 
е: Колкото по-чувствителна 
е повърхността на културата, 
трябва да се използват тол-
кова по-груби капки с нама-
лено налягане на пръскане. 
Неразделна част от бъ-

дещото земеделие ще бъдат 
новите технологии, които по-
вишават ефективността на 
азотните торове, включител-
но и прецизното фермерство 

с GPS технологиите. Течни 
торове могат да се прилагат 
почти на всички култури, ако 
се прави в правилното вре-
ме и с правилната техноло-
гия и техника. 
ДЮЗИ ЗА ТЕЧНИ ТОРОВЕ
Плоскопръскащите спе-

циални дюзи за течни то-
рове от продуктова гама 
на немската фирма Lechler 
гарантират прецизно пръс-
кане. Отлично представяне 
може да се постигне и при 
пръскане с по-големи работ-
ни ширини, като влияние-
то на вятъра е по-малко в 
сравнение с разхвърлянето 
на гранулираната тор.
Продукти на LECHLER 

са: FD дюзи, DroplegUL, 5S, 
капкови маркучи или тръби,  
ID3,  ID, IDK/IDKN

Продължава от стр. 2 FD дюзите са добре 
подготвени за прилагане в 
частични зони. Промените 
в налягането не влияят от-
рицателно на размера на 
капките. Изключително голе-
мите капки остават и са от-
лични за усвояване от култу-
рите. По-високото налягане 
не променя въздействието 
на капките, когато докоснат 
листата. Капките падат само 
гравитационно, а не заради 
налягането на пръскачката.
Разпръсквачите за грану-

лат и пръскачките за течни 
торове могат да наторяват 
частични зони от нивата. 
Пръскачките са оборудвани 
с клапани, които могат да 
се адаптират много бързо и 
прецизно към изискванията 
на културите/при използване 
на GPS картата за промен-
ливо торене. Например, Vario 
Select може да увеличава или 
намалява броя на дюзите без 
промяна на налягането. Тази 
система позволява промяна 
в скоростта на прилагане с 
голяма прецизност в рамките 
на работната ширина.

По материали 
на  Универсал-НВГ 

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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Зеленчукопроизводство

ИЗЛОЖЕНИЯ „ПРИРОДА, ЛОВ, 
РИБОЛОВ“ И „ЦВЕТНА ПРОЛЕТ“ 
Над 6 милиона лева са приходите 

от организиран ловен туризъм в Бъл-
гария. Това заяви министърът на зе-
меделието и храните проф. д-р Христо 
Бозуков на 29 март при откриването 
на Международната изложба „Приро-
да, лов, риболов” в Пловдив. „Изложе-
нието се утвърди като важно делово 
средище на фирми и специалисти в 
горското, ловното и рибното стопан-
ство. Форумът е поле за представяне 
и на новости в спорта и туризма”, по-
сочи министърът.

„През 2016 година имаме и нов на-
ционален рекорд при трофеите от елен 
лопатар. Българското ловно стопанство 
заема достойно място сред водещите 
световни ловни дестинации и интересът 
към изложението го показва”, обобщи 
министърът. 
Открита беше и специализираната из-

ложба „Цветна пролет”. Тя носи заслуже-
на гордост на организаторите като съби-
ра с над 30 процента повече изложители 
от миналата година и за първи път в нея 

Институтът предлага 
сортове картофи, подхо-
дящи за нашите условия и 
търсени на пазара.

СОРТОВЕ КАРТОФИ 
НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА”

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

има чуждестранно участие от Гърция.
На събитието присъстваха и замест-

ник-министърите на земеделието и храни-
те проф. Иван Палигоров и доц. Светла 
Янчева и изпълнителният директор на Из-
пълнителна агенция по горите инж. Гри-
гор Гогов.

* * * 
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЩЕ СЕ 
ОБУЧАВАТ НА РУСКА ТЕХНИКА
Български студенти ще се обучават 

на руска техника, за това се договориха 
министърът на земеделието и храните 
проф. д-р Христо Бозуков и  г-жа  Алла 
Елизарова, директор на Руската асоци-
ация на производителите на селскосто-

панска техника „Росагромаш” на среща 
в МЗХ. 
Меморандумът за сътрудничество ще 

бъде подписан между Аграрния универси-
тет - Пловдив и представители на „Роса-
громаш” през май 2017 година. 

„Реализирането на подобни проекти 
ще спомогне за по-добрата подготовка и 
практическо обучение на специализира-
ни кадри“, заяви министър Бозуков. Алла 
Елизарова подчерта, че подобен тип про-
екти ще спомогнат за задълбочаване на 
двустранните взаимоотношения.
Интерес към нова качествена техника 

се проявява и от страна на българските 
фермери и тя е добре позната на нашия 
пазар. Проф. Бозуков увери представи-
телите на „Росагримаш“, че стига произ-
вежданата от тях техника да отговаря на 
европейските стандарти, те няма да имат 
проблем с предлагането й на пазара. 
На срещата присъстваха зам.-минис-

търът на земеделието и храните доц. д-р 
Светла Янчева, както и представители на 
фирми производителки на техника, члену-
ващи в „Росагромаш” и посолството на 
Руската федерация.                      МЗХ

Иверце. Първият българ-
ски ранен сорт, създаден в 
ИЗК “Марица”. Образува сре-
ден брой клубени в гнездо, с 
овална форма, гладка свет-
ложълта кожица, плитки очи, 
светложълто месо, с много 
добри пазарни и експортни 
качества. Високо интензивен 
сорт с ранно, дружно и бър-
зо нарастване на клубените. 
Пригоден за много ранно пол-
ско производство, при което 
се получават високи добиви 
още в края на месец май. 
Отличава се с много добри 
кулинарни качества – вкус, 
мирис, нежна консистенция. 
Надежда 25. Български 

сорт от втора ранна група 
на зрялост, създаден в ИЗК 
“Марица”. Образува 10-12 
средно едри клубена в гнез-
до, които са продълговатоо-
вални, с плитки очи, жълта 
кожица и бледожълто месо. 
Характеризира се с бърза 

динамика на клубенообразу-
ване и висок генетичен по-
тенциал за добив и качество. 
Устойчив на вирусни, гъбни и 
микоплазмени болести. При-
тежава добри пазарни и от-
лични вкусови качества. 
Орфей. Нов сорт кар-

тофи на ИЗК “Марица”, 

стандартна продукция. Ор-
фей се отличава със средно 
едри, кръглоовални клубени, 
с плитки очи и жълто месо, 
полска устойчивост на ви-
русни болести и мана по 
клубените. Първият българ-
ски сорт устойчив и на двете 
коренови цистообразуващи 
нематоди G. rostochiensis и 
G. pallida. Съхранява се мно-
го добре през зимно-пролет-
ния период.

Перун. Нов средно ран 
сорт картофи, създаден в 
ИЗК “Марица”. Отличава се 
с висока продуктивност и 
много висок процент стан-
дартни клубени. Сортът об-
разува 14-16 средно едри 
клубена. Те са кръглоовал-
ни, с жълта, мрежовидна 
кожица, плитки очи и светло 
жълто месо. Характеризира 
се с високо съдържание на 
сухо вещество, много до-
бър вкус и непотъмняващо 
месо. Сортът се отличава с 
висока полска устойчивост 
на вирусни болести, мана 

по клубените и краста. Той 
е първият български сорт 
картофи, устойчив на кар-
тофената цистообразуваща 
нематода. 
Рожен. Нов среднокъсен 

сорт картофи, създаден в 

признат през 2011 г. Ран 
сорт с дължина на вегета-
ционния период от поник-
ване до технологична зря-
лост 64-66 дни, подходящ 
за ранно и средно ранно 
производство. Характери-
зира се с висок потенциал 
за добив (над 3500 кг/дка), 
бърз темп на нарастване на 
клубените и висок процент 

ИЗК “Марица”. Формира 12 
до 14 клубена в гнездо, кои-
то са продълговато-овални с 
червена кожица, плитки очи и 
жълто месо, с много добри ку-
линарни и пазарни качества. 
Сортът се характеризира с 
висок генетичен потенциал за 
добив и качество на продук-
цията. Подходящ за механи-
зирано отглеждане и приби-
ране. Отличава се със средна 
устойчивост на вирусни бо-
лести, висока устойчивост на 
мана по храста и клубените и 
много висока устойчивост на 
краста и струпясване. Подхо-
дящ е както за прясна кон-
сумация, така също за прера-
ботка в чипс и помфрит.

По материали 
на ИЗК „Марица”
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