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Информация

Продължава на стр. 11

Фирма Мегатрон даде старт на своя нов проект МЕГА-
ТРОН АКАДЕМИЯ, който е част от дългосрочната им кам-
пания „Бизнесът в помощ на образованието“. Компанията 
предлага ПЛАТЕНА стажантска програма за сервизни ин-
женери, с продължителност на стажа минимум 60 дни (в 
периода от 15-ти юни до 15-ти септември). Предложението 
е отправено към амбициозните и мотивирани студенти – 
бъдещи инженери, които желаят да се учат от най-добрите 
и висококвалифицирани инженери на земеделска техника 
в България и да работят рамо до рамо с тях. По време на 
стажа ще имат възможност да черпят безценен практически 
опит в поддръжката и сервизното обслужване на земедел-
ска техника в съвременно оборудваните търговско-сервизни 
бази на Мегатрон из страната. Там ще могат да приложат на 
практика наученото и да надградят знанията и уменията си.
За целта Мегатрон търси: СТАЖАНТИ В СЕРВИЗ ЗА ЗЕ-

МЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Всеки одобрен кандидат ще има възможност да избере 

в коя от изброените по-долу бази на Мегатрон да проведе 
своя стаж - Плевен, Монтана, Русе, Добрич, Стара Загора, 
Пловдив или Ямбол.
АКО ТИ:
 Си студент с подходяща инженерна специалност и имаш 
завършен първи курс;

 Мечтаеш да работиш като сервизен инженер като завър-
шиш;

 Искаш да се докоснеш до най-новите технологии в земе-
делското машиностроене;

 Не се страхуваш да се изцапаш с масло; 
 Имаш добри познания по английски език (на ниво техни-
чески английски – четене и разбиране);

 Имаш добри теоретични познания в областта на земе-
делската техника (устройство, принципи на работа на 
системите);

 Искаш да имаш доходи докато стажуваш.
Ти си подходящият кандидат за обявената стажантска 

програма – не се колебай, а кандидатствай!
МЕГАТРОН ПРЕДЛАГА:

 Безценен практически опит в поддръжката и сервизното 
обслужване на земеделска техника в съвременно обо-
рудвани търговско-сервизни бази;

 Работа в екип с най-добрите и висококвалифицирани ин-
женери на земеделска техника в България; 

 Запознаване със специализиран софтуер за диагностика 
на John Deere, включване в ремонтните дейности на ото-
ризиран сервиз;

 Придобиване на опит и знания за стартиране на карие-
ра; 

 Заплащане на стажа, възможност за доходи през летни-
те месеци.
Най-добре представилите се по време на стажа ще имат 

възможност да започнат работа в Мегатрон след успешно 
дипломиране. 
Ако отговаряте на условията и сте амбициозни, мотивира-

ни да приложите на практика наученото, изпратете CV с акту-
ална снимка и телефон за контакт, с посочване града, в кой-
то желаете да проведете стажа, не по-късно от 5.05.2017 г. 
на консултантите на МЕГАТРОН по човешки ресурси DB 
INTERCONSULT: cv@dbinterconsult.com 
Контакт ще бъде осъществен само с отговарящите на 

условията кандидати.
По материали на Мегатрон

МЕГАТРОН АКАДЕМИЯ

АПОСТОЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

„Д-р Петър 
Козаров, един от 
първите специа-
листи по урежда-
не на българските 
земеделски опит-

ни станции, е роден през месец май 
1873 г. в гр. Сливен, където е завър-
шил основното си и гимназиално об-
разование. През 1892 г. той заминава 
в Германия. Там следва естествени 
науки в Лайципския университет, който 
завършва успешно през 1896 година. 
Със завръщането си в България, става 
учител по естествена история в Пло-
вдивската държавна мъжка гимназия, 
впоследствие заема същата длъжност 
в столицата.
Министерството, благодарение на 

неговата дейност и добра подготовка 
по естествени науки, го командирова в 
ботаническия институт при държавния 
университет в София. Проявил голям 
интерес към много въпроси от земе-
делски характер, Министерството на 
търговията и земеделието през 1899 г. 
го командирова на 2-годишна специа-
лизация по земеделското опитно дело 
и фитопатологията в Париж, Берлин и 
Павия, където Козаров е имал възмож-

„Българското земеделско стопанство ще достигне до 
висотата, в която се намират другите държави само то-
гава, когато опитното дело се вдигне на тази висота, 
която се намира и в другите страни.” (д-р Козаров)

Д-р Петър Козаров
ност да разбере устройството на тези 
стопански институти и да приложи на-
ученото на практика в нашата страна.
След завръщането си в отечеството 

му било възложено да основе и орга-
низира първата земеделска опитна 

изпитателна станция при държавното 
земеделско училище в Образцов чи-
флик край гр. Русе, която в продълже-
ние на няколко години има неоценими 
заслуги за населението в околността.
В тази станция, образец на модер-

но и научно учреждение, за пръв път 
е започнало масовото прилагане на 
много опити за защита от растител-
ни болести. Опитното й поле е било 
образцово. Много чужденци, които са 
посещавали училището и са влизали в 
парцелите на полето, са оставали въз-
хитени и с отлични впечатления.
През 1910 г. д-р Петър Козаров бива 

преместен от Русенската земеделска 
опитна станция и става директор на 
новоучредилата се такава в София. 
В нея, благодарение на добития вече 
опит, той основава няколко отдела – 
фитопатологически, семеконтролен и 
машинен. Тези отдели са се разшири-
ли значително и благодарение на него 
се превръщат в едни от най-развитите 
висши институти по земеделие у нас.
Въпреки че д-р Петър Козаров след 

2-годишен престой в тази станция я 
напуска по свои съображения, той пак 
остава един от съветниците на мнози-
на свои подчинени, които впоследствие 
заемат високи постове в тази станция.
След напускането на станцията той 

постъпва като началник в застрахова-
телния отдел на Българската земедел-
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XIX-то РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, СТОКИ И УСЛУГИ 

http://expo.uni-ruse.bg

Русенското изложение на техника, технологии, стоки 
и услуги е единствено по рода си в Централния северен 
район на страната и е третото по големина в България. 
Организира се основно от факултетите „Аграрно-ин-

дустриален”, „Транспортен” и „Електротехника, елек-
троника и автоматика” на Русенския университет и със 
съдействието на област Русе, община Русе и Съюза на 
учените, Русе.
През настоящата 2017 година ще се проведе отно-

во през месец май, от 11-ти до 13-ти  на територия-

та на Русенския университет „Ангел Кънчев”, където 
се намира и единственият в страната ни факултет за 
подготовка на кадри по земеделска техника и техноло-
гии. Натрупаният опит през последните години доказва 
необходимостта от организирането и провеждането на 
Русенско изложение в сферите на  земеделска, автомо-
билна, индустриална и електронна техника, технологии, 
стоки и услуги, което се превърна в символ на модерни 
земеделие, транспорт и промишленост. Изложението 
е притегателен център за агрофирми, производители, 

гости и бъдещи сту-
денти.
Очакваните фирми 

в рамките на Русен-
ското изложение ще 
са от браншовете зе-
меделие, земеделска 
продукция, транспорт, 
фирми от областта 
на индустриалната и 
електронна техника, 
торове, препарати и 
биоземеделие.
През 2016-а година  

в рамките на Изло-
жението се предста-
виха над 150 фирми. 
Посетителите дошли 
да видят новостите в 
селското стопанство 
бяха повече от 8 000. 
През дните на Из-

ложението са пред-
видени мероприятия, 
затвърждаващи кон-
тактите между произ-
водството, бизнеса и 
науката, редица семи-
нари  с гости и учас-
тници  в браншовете 
земеделие и транс-
порт, както и презен-
тации на водещи фир-
ми в представените 
области. Очакват се 
и много посетители и 
фирми изложители ос-
новно от България, но 
и такива от Румъния, 
Турция, Русия, Чехия, 
Украйна и Беларус.
На откриване на 

изложението се очак-
ва да присъстват: ми-
нистри, зам.министри, 
народни представите-
ли, кметове, областни 
управители и др.

Очакваме ви!

РУ „Ангел Кънчев”
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ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 

НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ: 
От 1 януари 2016 г. за България и 

Румъния вече се прилага т. нар. став-
ка на корекция. Редукцията е въведена като инструмент на поли-
тиката за финансова дисциплина на ЕС. Средствата в резерва, 
които не бъдат използвани, ще се възстановяват обратно към 
фермерите, но нямаме яснота как точно и под каква форма ще 
се приложи това възстановяване.
За подадените през календарната 2016 г. заявления Европей-

ската комисия наложи ставка на корекция в размер на 1,353905 
% на бенефициентите. Предложеният от Комисията коефициент 
за 2017 г. е леко повишен на 1,388149 %, поради предвидени 9 
млн. евро повече за кризисния резерв или общо 459,5 млн. евро.
Що се отнася до корекциите на плащанията, дори и в стой-

ностно изражение процентът да изглежда незначителен, акуму-
лирайки редукциите по отделните директни схеми, общото на-
маление в подпомагането има неблагоприятно отражение върху 
стопанствата. С оглед непрекъснатото нарастване на производ-
ствените разходи, всяко редуциране на средствата е утежня-
ващ дейността на земеделците фактор.                                /НАЗ/

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ:
Европейската комисия е готова с 

предложение за намаляване на подкрепа-
та на фермери през финансовата 2018 г. 

Предстои то да бъде гласувано до 30 юни. Целта е 
създаване на кризисен резерв, който да бъде използ-
ван при нужда. Предложението за финансова дис-
циплина се обсъжда всяка година и съкращава раз-
ходите по Общата селскостопанска политика (ОСП), 
особено по отношение на директните плащания, които 
се финансират от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ).
Предложението за 2018 г. цели съкращаване на ди-

ректните плащания по ОСП с над 2 000 евро. С близо 
процент и половина ще  бъдат съкратени те през след-
ващата година и по този начин може да се натрупа 
фонд от почти 460 милиона евро.
От въвеждането на кризисния резерв през 2014 г., 

не се е налагало да бъде използван. Парите, спестя-
вани всяка година, впоследстие винаги са били прена-
сочвани към фермерите.                               /ЗТ/

ИЗ ЖИВОТА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

21.04.2017 г.
26 магистри, успешно дипломирали се 
в Транспортния факултет, получиха ди-
пломите си за висше образование. Те са 
завършили специалностите „Технология и 
управление на транспорта“, „Автомобилна 
техника“ и „Диагностика, обслужване и 
ремонт на автомобилната техника“.

11.04.2017 г.
По време на форума „Аз, инженерът“,   
любителите на роботиката отново имаха 
възможност да покажат уменията си. 
Студентите от Русенския университет 
спечелиха първо място в крайното 

класиране, записвайки трите най-добри 
времена в състезанието.

11.04.2017 г.
Традиционният Фестивал на чуждестран-
ните студенти в Русенския университет 
събра младежи от три континента в Канев 
център. Фестивалът тази година премина 
под надслова „Този, който не пътува, не 
знае стойността на хората“. В програмата 
участваха представители на 15 държави.

23.03.2017 г.
Русенски студенти започнаха 

засаждането на млади 
широколистни фиданки – 
червен дъб, липа и ясен, 

дарени от Държавно горско 
стопанство - 
Разград.

24.03.2017 г.
Русенският университет отличи своите сту-
денти-баскетболисти. Отборът е носител на 
7 шампионски купи в национални шампио-
нати и летни университетски игри, 2 пъти ви-
цешампион, класирал се в топ 8 на първото 
Световно студентско първенство и участник 
в Европейско първенство по баскетбол 3Х3.

20.03.2017 г.
Денят на франкофонията 
се отбелязва за пръв път 
в Русенския университет, 

като от тази година висшето училище е 
член на Университетската агенция 

на франкофонията.
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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

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 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

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

0889 23 10 12, ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА  ЦЕНИ В ЛВ., БЕЗ ДДС

ТИП МАШИНА МАШИНА ГОДИНА МОТОЧАСОВЕ МОЩНОСТ
ДВИГАТЕЛ/ 
ХЕДЕР

ЦЕНА

ТРАКТОР ARION 610 2011 2840 125 к.с 6-цил  76 000 лв.

ТРАКТОР AXION 820 2008 3100 230 к.с 6-цил  90 000 лв.

ТРАКТОР AXION 830 2014 1300 218 к.с 6-цил 173 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 2012 1400 260 к.с 6-цил 158 420 лв.

КОМБАЙН TUCANO 440 демо 2016 160/ 80 286 к.с не 340 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 450 2013 760/480 299 к.с V6,60 хедер 277 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 450 2016 100/60 299 к.с V6,80 хедер 403 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 470 2011 1700/1100 329 к.с V7,50 хедер 215 000 лв.

КОМБАЙН LEXION 570 2007 1860/1460 427 к.с V7,50 хедер 232 750 лв.

КОМБАЙН LEXION 650 2012 1900/1360 359 к.с C7,50 хедер 274 000 лв.

„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. Оборудване поливна с-ма RM-тръби Ф150/6 м (320 
броя), ф150/3 м (5 бр.)

8. 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.

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапан-
ски. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08
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РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Ìîáèëåí: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

ЗАЩИТА ОТ ДЕГРАДАЦИЯ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Деградацията на почвата е процес 
на влошаване на нейните свойства 
и намаляване на плодородието й. Тя 
възниква под действието на естествени 
причини и най-вече, вследствие на не-

правилната дейност на човека.
Съчетанието между специфичните 

природни и стопански условия на те-
риторията на България, създава пред-
поставки за висок риск от развитие 
на процеси на деградация на почвите 
в земеделските земи – водна и ветро-
ва ерозия, уплътняване, замърсяване, 
намаляване на почвеното органично 
вещество, загуба на биоразнообра-
зие, засоляване и вкисляване. От тези 
деградационни процеси с най-голямо 
значение в нашата страна са водната 
ерозия, уплътняването и намаляването 
на почвеното органично вещество. Те 
са тясно свързани помежду си и меж-
ду тях съществува определена зависи-

Фиг. 3 Общ вид на преустроен Фиг. 3 Общ вид на преустроен 
прорезвач-ходообразувател ЩН-2-140 прорезвач-ходообразувател ЩН-2-140 

с бункер за мулчс бункер за мулч

Христо Белоев Петър Димитров

мост. Установено е, че намаляването 
на органичното вещество в почвите, 
в обработваемите земи, е свързано 

Продължава на стр. 8
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Реклама

„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

тел.0631/ 60361, 60357, тел.факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Производство, 
заготовка 

и търговия със семена
гр. Свищов, Западна индустриална зона, ул. ДЗС 1

тел.: 0888/973 207; 0888/855 034

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

• Автомобилни електронни везни 
(метални или бетонни) с обхват 
от 10000 до 80000 кг и от 1÷ 24м

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя

7005 гр. Русе, 7005 гр. Русе, 
бул. “Родина”-80бул. “Родина”-80
082 / 84 44 69, 082 / 84 44 69, 
0888 85 70 850888 85 70 85

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.coe-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.co

ЕТ “Полихимтех”
7000 Русе, Скобелев 31 Б, тел.: 082/ 84 55 10

Предлага:
смазки, антифризи и други 
консумативи за транспортна 

и земеделска техника

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага всички модели трактори и комбайни на 

фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на во-
дещи световни 
фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.
гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 

GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

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!



8
бр. 9-2017

ЗТ

ЗАЩИТА ОТ ДЕГРАДАЦИЯ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Продължава от стр. 6
главно с изнасянето на повърхностния 
почвен слой следствие ерозията, ок-
сидацията на органичния въглерод по-
ради висока аерация при интензивни 
обработки и деградация на почвената 
структура при уплътняване на почва-
та. Тези три деградационни процеса 
причиняват значителни загуби на зе-
меделието на България. Водната еро-
зия води до разрушаване на почвена-
та покривка, изнасяне на хранителни 
елементи с течния и твърдия отток, на-
маляване на съдържанието на хумус, 
влошаване на физико-химичните и ме-
ханични свойства на почвата, изключ-
ване от производството на силно еро-
зирани, непригодни за ползване земи 
и др. Отрицателните последствия, 
които възникват от уплътняването, са 
разнообразни и включват влошаване 
на водно-въздушния и топлинен режим 
на почвата, както и на условията на 
минералното хранене на растенията, 
забавяне развитието на кореновата 
система и намаляване на добивите 
от земеделските култури, усилване на 
почвената ерозия, заплевеляване на 
посевите и заразяването им с болес-
тотворни бактерии и вредители, сни-
жаване ефективността на торенето и 
нарастване разходите за обработка 
на почвата. Намаляването на органич-
ното вещество в почвите, оценявано 
чрез съдържанието в тях на хумус и 
органичен въглерод, причинява влоша-
ване на почвената структура и влаго-
задържащата способност, както и на 
нейната продуктивност. Наред с това 
значително намалява почвеното пло-
дородие и добивите от отглежданите 
земеделски култури.
Всички тези щети, които се причи-

няват от водната ерозия, уплътняване-
то и загубата на органичното вещество 
в почвата, до преди няколко години, не 
можеха да бъдат ограничени или напъл-
но предотвратени ефективно с помощта 
на традиционно използваните в нашата 
страна технологии и системи машини 
за отглеждане на земеделски култури. 
Затова в Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, съвместно с ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“ – София, се разработиха, 
създадоха и изследваха шест почво-
защитни технологии, както и система 
машини за тяхното осъществяване – 
противоерозионна технология за про-
изводство на пшеница на наклонени 
терени, противоерозионна технология 
за производство на царевица за зър-
но на наклонени терени, технологии за 
минимална обработка на почвата на 
склонови земи и усъвършенствани поч-
возащитни технологии за минимални и 
нетрадиционни (вертикално мулчиране 
с готов компост) обработки на почвата 
при отглеждане на земеделски култури 
(пшеница и царевица за зърно) на на-
клонени терени.

I. Противоерозионна технология за 
производство на пшеница 
на наклонени терени

Противоерозионната технология за 
производство на пшеница на наклоне-
ни терени се използва за защита на 
почвата от водна ерозия при неполив-
ни условия и включва в себе си след-
ните противоерозионни агротехнически 
методи и технологични операции (обра-
ботки): вертикално мулчиране; проряз-
ване с ходообразуване след поникване 
на растенията, през зимата; извършва-
не на всички обработки напречно на 
наклона на склона.
Оптималният състав на средствата 

за механизация, формиращи техноло-
гичния комплекс от машини по основ-
ните операции (обработки) и процеси 
на технологията за производство на 
пшеница на наклонени терени, са по-
сочени графично на фиг. 1. 
При прилагането на този Техноло-

гичен комплекс машини за производ-
ство на пшеница на наклонени терени 
(при наклон на склона 50  – 8,7%) се 
получава: намаляване на обема на 
повърхностния воден отток средно с 
5,8 пъти; намаляване на ерозията на 
почвата средно с 24 пъти; увеличава-
не добива на зърно пшеница средно с 
32,4% (966,7 кг/ха), а на слама с 29,9% 
(699,7 кг/ха).
II. Противоерозионна технология за 
производство на царевица за зърно 

на наклонени терени
Противоерозионната технология за 

производство на царевица за зърно на 
наклонени терени се използва за за-
щита на почвата от водна ерозия, при 
неполивни условия и включва в себе 
си следните противоерозионни техно-
логични операции (обработки): проряз-
ване с ходообразуване при дълбока 
оран, през зимата; междуредова про-
тивоерозионна обработка на почвата и 
сеитба на окопни култури на наклонени 
терени; междуредова обработка (око-
паване) и прорязване с ходообразу-
ване; браздообразуване (зъгърляне) и 
прорязване с ходообразуване; извърш-

ване на всички обработки напречно на 
наклона на склона.
Оптималният състав на средствата 

за механизация, формиращи техноло-
гичния комплекс от машини по основ-
ните операции (обработки) и процеси 
на технологията за производство на 
царевица за зърно на наклонени тере-
ни, са посочени графично на фиг. 2. 
При прилагане на този Технологи-

чен комплекс машини за производство 
на царевица за зърно на наклонени те-
рени (при наклон на склона 50  – 8,7%)  
се получава: намаляване на обема на 
повърхностния воден отток около 4 
пъти; намаляване ерозията на почвата 
около 14 пъти; увеличаване добива на 
зърно царевица средно с 29,8% (1048,1 
кг/ха).

III. Почвозащитна технология 
за минимална обработка на почвата 

при отглеждане на пшеница 
на наклонени терени

Различията на тази технология с тра-
диционно прилаганата се заключават в 
следното: включване на противоерози-
онния агротехнически метод вертикално 
мулчиране; прилагане на метода на ди-
ректната сеитба; извършване на всички 
технологични операции (обработки) на-
пречно на наклона на склона.
Включването на посочените почво-

защитни методи в предлаганата техно-
логия за отглеждане на пшеница на на-
клонени терени дава възможност при 
тяхното прилагане за намаляване на 
повърхностния воден отток и износът 
на почва при ерозионните дъждове и 
бързо топящите се снегове, за нама-
ляване на уплътняването на почвата, 
за увеличаване на влагозапасяването 
и аерацията й и за нарастване на до-
бивите на пшеница и пшенична слама. 
Освен това, условието всички обработ-
ки при тази технология да се извърш-
ват напречно на наклона на склона, е 
едно от важните агротехнически изиск-
вания за защита на почвата от водна 
ерозия и осъществяването му води до 
реализиране на допълнителен противо-
ерозионен ефект.

Фиг. 1 Технологичен комплекс от машини за производство 
на пшеница на наклонени терени

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПОЧВОЗАЩИТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЗАЩИТА ОТ ДЕГРАДАЦИЯ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Тази минимална почвозащитна сис-
тема за обработка на почвата може 
да се прилага след стърнищни (зим-
но-житни) и окопни предшественици, 
на почви с лек и среден механичен 
състав (карбонатни, типични и слабо 
излужени черноземни, алувиално-ли-
вадни почви и др.).
При всички тези типове почви и 

независимо от предшественика техно-
логичният процес при тази система за 
обработка на почвата включва техно-
логичните операции вертикално мулчи-
ране и директна сеитба.
Вертикалното мулчиране се осъ-

ществява преди сеитбата, след основ-
ното торене на почвата, напречно на 
наклона на склона със специализирана 
машина – преустроен прорезвач-ходо-
образувател с бункер за мулч (фиг. 3).
В оформените с тази машина на 

повърхността на почвата и в дълбочи-
на прорези с определени размери се 
внася мулч от слама, царевичак и дру-
ги органични материали от растителен 
произход (фиг. 4).

скливостта на подорницата и се нама-
лява ерозията.
За осъществяване на директната 

сеитба се използват специализирани 
сеялки, извършващи едновременно 
почвообработка на площта и сеитба 
по един от трите начина: разпръснато, 
в редове или на ивици, като семената 
във всеки един от тези случаи се зася-
ват на оптимална дълбочина, гаранти-
раща редовността на посева.
В предлаганата технология тази се-

итба на зимните зърнено-житни култу-
ри се извършва редово с междуредия 
12,5 см или 18,75 см на дълбочина от 2 
до 7 см (в зависимост от земеделската 
култура, състоянието на почвата и ско-
ростта на движение на машината) със 
сеялки на фирмата “Amazone“ от типа 
„Cirrus-3001 Special“ (фиг. 5) или „DMC 
– Primera 3000“ (фиг. 6).

IV. Почвозащитна технология 
за минимална обработка на почвата 
при отглеждане на царевица за зърно 

на наклонени терени
При тази технология различията й 

с традиционно прилаганата се заклю-
чават в следното: замяна на основна-
та обработка на почвата с обръщане 
на пласта с безотвалната (безплужна) 
технологична операция разрохква-
не; включване на противоерозионния 
агротехнически метод прорязване с 
ходообразуване, съвместно със се-
итбата на царевицата в оформените 
междуредия и заедно с окопаването на 
културата; включване на комбинира-
ния противоерозионен агротехнически 
метод браздообразуване с прорязва-
не и ходообразуване в междуредията 
едновременно с осъществяването на 
технологичната операция загърляне на 
царевица; извършване на всички тех-
нологични операции (обработки) на-
пречно на наклона на склона.
Включването на тези почвозащитни 

методи в тази новопредлагана техноло-
гия, както в случая и при предходната, 
води също до значително намаляване 
на повърхностния воден отток, на из-
носът на почва и на нейното уплътня-
ване. Тя също може да се прилага на 
почви с лек и среден механичен състав 
и след предшественици от зимни зър-
нено-житни и окопни култури.
Технологичният процес при тази 

система за обработка на почвата, 
включва технологичните операции: раз-
рохкване на почвата, предсеитбени об-
работки, сеитба с прорязване и ходо-
образуване в оформените междуредия, 
окопаване с прорязване и ходообразу-
ване и загърляне с браздообразуване, 
прорязване и ходообразуване.
Разрохкването на почвата се из-

вършва през есента, след подходящо 
наситняване на растителните остатъци 
от предходната земеделска култура и 
при осъществено основно торене на 
обработваната площ, като то замества 
основната оран с обръщане на почве-
ния пласт. Тази обработка се провежда 
напречно на склона на терени с наклон 
до 80  (14,1%) на дълбочина до 40 см с 
помощта на десеткорпусен разрохквач 
КРН-2.4 (фиг. 7).

Фиг. 2 Технологичен комплекс за производство на царевица 
за зърно на наклонени терени

Фиг. 4 Прорези запълнени с мулч (вер-
тикално мулчиране)

Едновременно с вертикалното мул-
чиране се извършва еднократно диску-
ване с тежки дискови брани за повърх-
ностно покриване на прорезите и за 
запазване на почвената влага.
Директната сеитба има за задача 

да осигури качествено засяване на се-
мената на зърнено-житните култури без 
извършване на предварителна предсе-
итбена обработка на терена. При този 
начин на сеитба се запазва почвената 
структура, забавя се минерализиране-
то на хумуса, подобрява се водопропу-

Фиг. 5 Сеялка за директна сеитба 
„Cirrus-3001“

Фиг. 6 Сеялка за директна сеитба 
„DMC – Primera 3000“

При прилагане на тази почвозащит-
на технология за отглеждане на пшени-
ца на наклонени терени (при наклон на 
склона 50  – 8,7%) се получава: намаля-
ване на обема на повърхностния воден 
отток от 2,6 до 3,2 пъти; намаляване на 
ерозията на почвата от 6,1 до 8,8 пъти; 
увеличаване на добива на зърно пше-
ница средно с 22,8% (601,9 кг/ха), а на 
слама с 21,7% (419,2 кг/ха).

Фиг. 7 Култиватор-разрохквач КРН-2,4.

Предсеитбените обработки се из-
вършват през пролетта и броят и видът 
им зависят от почвените и климатични-

Продължава на стр. 11
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Реклама

НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

Произвежда - 
дискови 
брани, 
култиватори, 
тракторни 
валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Имаме БДС  EN ISO 9001:2008

Здрави машини на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu
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ЗТ

ЗАЩИТА ОТ ДЕГРАДАЦИЯ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Продължава от стр. 9 на склона, в междуредията на разстоя-

ние 1,4 м (през ред) и дълбочина 25 см 
с помощта на устройство за междуре-
дова противоерозионна обработка. То 
се монтира на култиватор КРН-4,2 след 
окопаващите работни органи (фиг. 10).

те условия и от степента на заплевеля-
ването на терена. При чисти от плевели 
площи, непосредствено преди сеитба 
се извършват напречно на склона, две 
култивирания с култиватор за слята об-
работка от типа КПГ-4 (КСН-4,2).
За защита от водна ерозия на посе-

вите с окопни култури, засети на накло-
нени терени в периода непосредствено 
след сеитбата, когато почвата и растени-
ята са най-слабо защитени от падащите 
ерозионни дъждове, както и за намаля-
ване на нейното уплътняване, технологи-
ята включва едновременно със сеитбата 
и противоерозионната обработка про-
рязване с ходообразуване. За осъщест-
вяването им се използват пневматични 
сеялки за точна сеитба от типа SPC-6 
с прорязващи работни органи (фиг. 8), 
агрегатирани с трактори с номинален 
теглителен потенциал 14 KN. При движе-
нието си напречно на наклона на склона 
машината засява в редове съответната 
окопна култура, в случая царевица за 
зърно и едновременно с това проряз-
ващите й работни органи, преминавайки 
по средата на всяко междуредие, офор-
мят прорез с дълбочина 25 см с малки 
гребени от двете му страни по почвената 
повърхност. В дъното на всеки прорез 
ходообразувателите създават подземен 
ход (канал), успореден на повърхността 
на почвата, който заедно с прореза по-
ема повърхностните води, формирани от 
ерозионните дъждове. Ефектът на тази 
почвозащитна  обработка се изразява в 
това, че се намалява повърхностния во-
ден отток и количеството на изнесената 
почва при ерозионните дъждове, падащи 
след сеитбата, увеличава се влагозапа-
сяването, аерацията и температурата 
на почвата, а също така се ограничава 
и нейното уплътняване. Вследствие на 
това се ускорява поникването на рас-
тенията и се подобрява тяхното по-ната-
тъшно развитие. Освен това използвани-
те прорязващи работни органи (фиг. 9) 
повишават напречната устойчивост на 
сеялката, с което се избягва опасността 
от странично унасяне и се подобрява ка-
чеството на сеитба напречно на склона.
Прорязването с ходообразуване се 

извършва и съвместно с първото ма-
шинно окопаване, напречно на наклона 

шинно-тракторен агрегат осъществява 
едновременно и последователно проти-
воерозионните операции браздообра-
зуване, прорязване и ходообразуване 
в междуредията на дадената окопна 
култура (царевица за зърно) във фаза 5 
– 7 лист. В резултат на това растенията 
в редовете се загърлят, а в междуреди-
ята се оформят бразди с дълбочина 12 
– 15 см и прорези с подземни ходове 
в средата на всяко четно или нечетно 
междуредие на дълбочина 25 см. Тези 
бразди, прорези и подземни ходове се 
явяват преграда на дъждовните води 
при тяхно оттичане по склона, при чес-
тите ерозионни валежи, падащи в този 
период на годината. Това води до реду-
циране на повърхностния воден отток и 
на количеството на изнесената почва, 
до увеличаване на влагозапасяването 
на почвата, до запазване на почвеното 
плодородие и до нарастване на добива 
на земеделската култура.
При прилагане на тази почвозащит-

на технология за отглеждане на царе-
вица за зърно на наклонени терени 
(при наклон на склона 50 – 8,7%) се 
получава: намаляване на обема на по-
върхностния воден отток от 3,2 до 4,2 
пъти; намаляване на ерозията на поч-
вата от 10,8 до 13,8 пъти; увеличаване 
на добива на зърно царевица средно с 
25,6% (829,0 кг/ха).

Чл.-кор. проф. д.т.н. DHC mult,
инж. Христо Белоев, РУ „А. Кънчев“
Проф. д.т.н. инж. Петър Димитров,

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ 
(Следва)

Фиг. 8 Сеялка SPC-6 с 
прорязващи раб. органи

Фиг. 9 Прорязва-
щи раб. органи

Фиг. 10 Общ вид на култиватор КРН-4,2 с 
устройство за прорязване 

и ходообразуване
Освен това прорязващите и хо-

дообразуващите работни органи на-
маляват уплътняването на почвата и 
стабилизират работата на машината в 
напречно направление, както и не поз-
воляват страничното й унасяне и изси-
чане на растения. Това дава възмож-
ност за ориентиране на редовете на 
окопните култури напречно на склона, 
което е целесъобразно от противоеро-
зионни и агротехнически съображения.
Браздообразуването с прорязване 

и ходообразуване се прилага заедно 
с второто окопаване (загърляне). Тази 
комбинирана противоерозионна об-
работка се осъществява напречно на 
наклона на склона и при нея техноло-
гичните операции браздообразуване 
(загърляне) и прорязване с ходообразу-
ване при отглеждане на окопни култури 
на наклонени терени се извършват по-
следователно и едновременно. За цел-
та се използват култиватори за меж-
дуредова обработка от типа КРН-4,2 
или КОВ-4,2 с устройство за браздо-
образуване, прорязване и ходообразу-
ване (фиг. 11). 

Фиг. 11 Общ вид на устройство за 
браздообразуване, прорязване и 

ходообразуване

Тази комбинирана противоерози-
онна машина се агрегатира с тракто-
ри с номинален теглителен потенциал 
14 KN (ТК-80). При своето действие на-
пречно на наклона на склона този ма-

ска банка, където след това е повишен 
в администратор на кооперативна та-
кава, в която работи най-дълго време.
Д-р Петър Козаров е смятан за един 

от първите организатори на земедел-
ските опитни полета в страната ни и с 
голяма юрисдикция по много стопан-
ски въпроси на България. Със своята 
дейност той оставя дълбоки следи в 
българската обществена агрономия.
Издава много трудове за опитното 

поле и фитопатологията в България. 
Изнася много доклади, които го сочат 
като един от вещите познавачи на зе-
меделското и застрахователното дело, 
което е уредено по начин, за който 
мнозина чужденци могат само да меч-
таят.
Живее в София. Макар и вече пен-

сиониран, продължава да пише и да 
дава нови директиви за българското 
земеделско стопанство.“

Из „Апостоли на българското 
земеделие”, Велизари П. Павлов,

Централна селскостопанска библиотека
Румяна Василева

Продължава от стр. 2

Д-Р ПЕТЪР 
КОЗАРОВ
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