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Отличие

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА  
www: zemedelskatehnika.com

О Т Л И Ч И Е  -  2 0 1 7  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

26 години  в. „Земеделска техника“

1 2 3  Г О Д И Н И

БЕЗ МАШИНИ  
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2017 г.
София

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Уважаеми колеги, партньори и читатели,
През 2014 г., в чест на 120 години земеделска техника в България, Министерството на земеделието и храни-

те, Русенки университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет – Пловдив и вестник „Земеделска техника”, а от 
2015 г. и Научно-технически съюз по машиностроене, се обединиха и поставиха началото на конкурса – Отличие 
„Принос в механизацията на земеделието”.

Благодарим на всички, които подкрепиха инициативата и на всички участници през годините.
Благодарение на досегашните си три издания (2014 - 2016 г.) събитието успя да се утвърди като Празник на 

механизацията на земеделието. Наблюдаваният интерес от страна на земеделските производители, институ-
циите и фирмите много ни радва, както и нарастващият брой участници. Организационният комитет взе решение 
да обяви четвъртото му поредно издание – 2017 г. по време на Изложението Бата Агро.

Тази година отново ще отличим производители и вносители на съвременна земеделска техника, както и 
земеделски производители, внедрили механизирани технологии и постигнати добри резултати – ще отличим 
най-напредналите в механизацията на земеделието. 

Формулярите за тазгодишното издание на Отличието отново са обособени в 3 основни направления в зави-
симост от особеностите на земеделието:
l Направление 1 „Български производител на земеделска техника” – запазва се формулярът от минала-

та година
l Направление 2 „Иновации” – запазва се формулярът. Участва се в категориите „Енергетични ма-

шини”, „Самоходни прибиращи машини” и „Работни машини” с подкатегории – общо предназначение 
и специализирани (за трайни насаждения, полевъдство, животновъдство, смесено производство, 
рекултивация, растителна защита, товаро-разтоварни) за малки, средни и големи стопанства. По 
този начин ще бъдат представени иновациите за  различни по направления и по размер стопанства.

l Направление 3 „Механизация в земеделското производство” – запазва се формата на формуляра. Ще 
бъде отразено актуалното състояние на стопанствата и техните нужди. Класирането ще бъде в 
категории полевъдство, животновъдство, трайни насаждения, смесено производство по техните 
получени резултати. 
Приканваме всички работещи в сектор „Земеделие”, нашите партньори и колеги, фирмите, произвеждащи и 

внасящи техника за селското стопанство и земеделските производители да продължат да следят информацията 
за Отличието във вестник „Земеделска техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com.

Началото на Конкурса за 2017 г. се поставя на 17 май от 10.30 часа, по време на Международното селско-
стопанско изложение Бата Агро в Стара Загора.

Награждаването на победителите ще бъде на 1 декември – рожденият ден на вестник „Земеделска техника”.
Отличието е под надслов „123 години земеделска техника” и „26 години вестник „Земеделска техника”.

Очакваме Вашето участие!
От Организационния комитет
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Аграрен университет

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРТ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА В МОДЕРНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
Аграрният университет – Пловдив (АУ) е висше училище с над 70-годишна история, богата традиция и моде-

рен облик. Промените, осъществени през последните години, са насочени към все по-тясно обвързване дей-
ността на Университета с практиката, с реализацията на кадрите и с новите тенденции в селското стопанство. 

Акредитиран е от Националната агенция по оценяване и акредитация с една от най-високите оценки в 
страната за максималния 6-годишен период. 

АУ обучава студенти в трите образователни степени (бакалавър, магистър и доктор), провежда курсове за следдиплом-
на квалификация и преквалификация на специалисти от аграрния сектор.

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

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

Специалности Форма на обучение
Агрономство (Полевъдство) Редовна и задочна
Агрономство (Лозаро-градинарство) Редовна и задочна
Агрономство (Декоративно градинарство) Редовна
Агрономство (Тропично и субтр. земеделие) Редовна
Агрономство (Растителни биотехнологии) Редовна
Агробизнес Редовна
Растителна защита Редовна и задочна
Зооинженерство Редовна и задочна
Аграрно инженерство Редовна и задочна
Екология и опазване на околната среда Редовна и задочна
Аграрна икономика Редовна и задочна
Бизнес икономика Редовна и задочна
Управление на регионалното развитие Редовна и задочна
Аграрен туризъм 
При формиране на бала се включва оценка 
по чужд език  – от ДЗИ или от дипломата 
за средно образование или от състезате-
лен изпит в АУ

Редовна и задочна

К а н д и д а т с т у -
дентската кампания 
се организира в 
две изпитни сесии. 
За основната доку-
менти се подават в 
периода 12 юни –  
7 юли, а за допълни-
телната в периода 
24 юли – 28 юли. 

АУ признава 
оценките от матури-
те като равностойни 
на оценките от кан-
дидатстудентските 
изпити и дава пре-
димство до 20% от 
местата за завър-
шилите професио-
нални гимназии от   
съответната област.

П О К А Н А
ОТКРИВАНЕ КОНКУРС

ОТЛИЧИЕ
„Принос в механизацията на земеделието” – 2017 г.

На изложението Бата Агро, Стара Загора
17.05.2017 г. от 10.30 часа, Пресцентър Бата Агро

Каним всички желаещи да присъстват на официалното откриване на 
конкурса. На него ще получат информация за четвъртото му поредно 
издание и условията за участие.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Повече подробности:

www.zemedelskatehnika.com и на тел: 0885 01 35 10; 02/875 85 49

Предлага изградени цялостни решения - дос-
тавка на оборудване, изграждане на компютър-
ни мрежи, внедряване на системата, обучение 
на потребителите, сервиз, издателска дейност и 
доставка на консумативи.

Цялостно комплексно обслужване на фирми 
- от регистрацията до офис обзавеждане, под-
дръжка и доставка на офис консумативи.

Разполага с екип от опитни и енергични спе-
циалисти, които са готови да намерят индивиду-
ално решение на Вашия проблем.

тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 0888 67 50 55;  
е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com

l АУ е единственият в страната специализиран държавен 
университет в областта на аграрните науки.

l В професионалните направления „Растениевъдство“, „Рас-
тителна защита“ и „Животновъдство“ е на първо място в 
Рейтинговата система на висшите училища в България.

l Разполага с богата учебно-опитна и внедрителска база, 
разположена на 185 ha. В нея на високо агротехническо 
ниво се поддържат колекции от растителни и животински 
видове. Обзаведена е модерна научноекспериментална 
винарска изба със зала за винопроизводство и уникална 
колекция вина. 

l Към АУ е изграден Агроекологичен център за развитие 

на биологичното земеделие в България, който е член на 
IFOAM. 

l В АУ се намира единственият Национален демонстрацио-
нен център за нови технологии в земеделието. Фирмите, 
предлагащи технологии, иновации и техника за селското 
стопанство, представят своите най-нови постижения пред 
студенти и преподаватели.

l Притежава втория по големина Национален хербариум, 
който членува в Международната асоциация за таксоно-
мия на растенията. 

l Започва изграждане на иновативен Учебен център за прак-
тическо обучение на студентите за 3,5 милиона лева.

Студентите от АУ имат възможност за обучение и стаж в престижни европейски университети по програма Еразъм+; 
практики в модерни български ферми, научни институти и държавни структури; участие в студентски конференции, срещи и 
семинари у нас и в чужбина; стипендии от бизнес партньори; добри социално-битови условия за пълноценна подготовка, отдих 
и спорт в модерен комплекс с плувен басейн; кариерно консултиране и ориентиране за успешна реализация в аграрния бизнес, 
аграрната наука и академична кариера.
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РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.cornirrigation.com
www.aquamat2000.com

Мобилен: 0879 444 120
ДЪЖДУВАНЕ С ПИВОТИ

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА

гр.Русе
тел.: 0886 166 001

0887 333 002
0888 876 003

e-mail: office@agritrade-bg.com
www.agritrade-bg.com

RICOSMA - Италия PARlAyAn - Турция

Надеждният избор за пръскачка
от висок клас с високо качество на добра цена!

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

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

Реклама
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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.

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

тел. 088/868 85 08

„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.
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Информация

ИЗ ЖИВОТА В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

18 април 2017 г.

Среща-дискусия на студенти  
и млади земеделски производители  
на тема „Земеделие на бъдещето –  
тенденции и предизвикателства“,  

организирана с любезното  
съдействие на евродепутата  

инж. Владимир Уручев

19 април 2017 г.

Работна среща по проект „Агропредприема-
чи на бъдещето“. Студентските екипи от АУ и 
Лесотехническия университет представиха 

своите бизнес концепции, които ще предста-
вят на Младежкия стартъп форум „Изгрява-
щи звезди“, организиран от JA България. Те 
ще кандидатстват за специалната награда, 

осигурена от Владимир Уручев – посещение 
на ЕП в Брюксел и участие в специално 

агросъбитие в столицата на Европа

19 април 2017 г.

Презентация и демонстрация на добри 
практики за безопасна употреба на про-

дукти за растителна защита от Асоциация 
Растителнозащитна Индустрия България 
пред студенти, преподаватели и гости на 
АУ. Доц. д-р Ангел Трифонов от катедра 
„Механизация на земеделието“ изнесе 
лекция на тема: „Основни правила при 
приготвянето на работни разтвори за 
пръскачките за растителна защита“

21 април 2017 г.

Среща-дискусия на преподаватели от АУ с 
г-жа Златина Карова, директор дирекция 
„Наука“ и г-жа Янита Жеркова, началник 
отдел „Национални научни инициативи“. 
Те представиха приоритетните области 
за развитие на науката и иновациите 

и възможности за участие в програма 
Хоризонт 2020

21 април 2017 г.

Отбелязване Международния ден на Земята 
в АУ. Студенти и преподаватели съвмест-
но с над 350 ученици и техните учители от 

Професионалната гимназия по хранителни 
технологии и техника – Пловдив съвместно 
честваха Международния ден на Земята в 

аулата и на експерименталните полета. Орга-
низатор на събитието е Студентският съвет.

25 април 2017 г.

Подписване на Меморандум за 
сътрудничество между Аграрен 

университет и Центъра за насърчаване на 
сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните 
от Централна и Източна Европа към 

Министерство на земеделието и храните 
на Република България

Дъждуването чрез пиво-
ти е високоефективен метод 
за напояване на големи пло-
щи, чрез който се осигурява 
равномерно разпределяне на 
водата върху почвата и регу-
лиране на въздушната влаж-
ност. 

По начина на работа се 
различават три основни 
вида пивоти: линейни пиво-
ти – захранвани от канал или 
гъвкав тръбопровод; кръгови 
пивоти  - въртящи се около 
централно захранване; сме-
сени (мобилни) машини, тип 
Фрегата. 

Линейната система 
„Urapivot“, разработена от 
CHAMSA, е пригодена за ра-
бота на терени с наклон до 
30%, благодарение на спе-

циални напречно стабилизи-
ращи връзки, които поемат 
усукванията, причинени от 
неравности в терена. Всички 
елементи на конструкцията 
са 100% горещо поцинковани, 
което гарантира дълъг живот 
на пивота без ръжда и окси-
диране. При линейната систе-
ма Urapivot, освен стандарт-
ното постъпателно движение 
по права линия, пивотите 
могат да се движат и кръгово 
при достигане на края на на-
появаната площ. По този на-
чин линейните пивоти могат 
да покриват два пъти по-ши-
рока площ. 

Съществено предим-
ство на пивотните системи 
Urapivot е иновативната 
система за контрол на по-

ДЪЖДУВАНЕ НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ С ПИВОТИ
лива “IRRINET”. 

Системата включва 
следните функции: графич-
но изобразяване на реал-
ната позиция на пивота и 
основните параметри на 
системата; управление и 
контрол на захранващ блок 
(помпена станция); дистан-
ционен контрол чрез мо-
билни технологии GPRS или 
WIFI; управление и контрол 
на повече от една машина 
едновременно; контрол на 

торенето; защита от кражби; 
възможност за контрол на 
интензитета на дъждуването 
по поливни зони; независим 
контрол на отделните полив-
ни сектори. 

При правилна експлоата-
ция инвестицията в пивоти 
може да се използва повече 
от 20 години. Максималната 
площ, която може да се по-
лива с един пивот, е 1500 дка. 

По материали   
на Аквамат 2000

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Днес повече от 2/3 от населението на Европа живее 

в градовете.
 Повечето страхове и проблеми, свързани със състоя-

нието на околната среда, са породени във връзка с живота 
и дейностите на човека в населените места.              /ЗТ/
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Христо Белоев Петър Димитров

V. Усъвършенствана почвозащитна 
технология за минимална и 

нетрадиционна обработка на почвата 
при отглеждане на пшеница на 

наклонени терени
Различията на тази технология с 

традиционно предлаганата се заклю-
чава в следното: включва противоеро-
зионния метод вертикално мулчиране с 
готов компост; прилагане на директна 
сеитба на земеделската култура; из-
вършване на всички технологични опе-
рации (обработки) напречно на накло-
на на склона.

Включването на тези почвозащит-
ни методи в предлаганата усъвършен-
ствана технология за отглеждане на 
пшеница на наклонени терени дава 
възможност при тяхното прилагане за 
намаляване на повърхностния воден 
отток и износът на почва при ерозион-
ните дъждове, за увеличаване на вла-
гозапасяването и аерацията, за запаз-
ване на почвеното органично вещество 
и за нарастване на добивите от земе-
делската култура.

Почвозащитната усъвършенствана 
технология за минимална и нетради-
ционна (вертикално мулчиране с го-
тов компост) обработка на почвата за 
отглеждане на пшеница може да се 
прилага на почви с лек и среден ме-
ханичен състав (карбонатни, типични и 
слабо излужени черноземни, алувиал-
но-ливадни почви и др.). При тези ти-
пове почви технологичният процес при 
тази система на обработка на почвата 
включва следните технологични опе-
рации: вертикално мулчиране с готов 
компост, директна сеитба и растително 
защитни операции за борба с плевели-
те, неприятелите и болестите.

Предсеитбено се прилага противо-
ерозионната мярка вертикално мулчи-
ране с готов компост, описана подроб-
но при почвозащитната технология за 
минимална обработка на почвата при 
отглеждане на пшеница на наклоне-
ни терени и осъществена с машината 
показана на фиг. 3. Разликата в този 
случай се състои само в това, че в про-
резите вместо мулч от слама се внася 
готов компост от птича тор.

Чрез директната сеитба се осигуря-
ва качествено засяване на семената на 
зърнено-житната култура пшеница без 
извършване на допълни предсеитбени 
обработки на терена. При този начин 
на сеитба се запазва почвената струк-

тура, забавя се минерализирането на 
хумуса, подобрява се водопропускли-
востта на подорницата и се намалява 
ерозията.

За осъществяване на директната 
сеитба в нашия конкретен случай се 
използва специализираната сеялка 
култиватор СКС-2 (фиг. 12), извършва-
ща едновременно почвообработка на 
площта и сеитба.

В необработеното поле тази ма-
шина изпълнява едновременно четири 
технологични операции: предпосевна 
обработка на почвата, сеитба, внасяне 
на гранулирани торове и валиране на 
засетите редове.

загърляне на царевицата; извършване 
на всички технологични операции на-
пречно на наклона на склона.

Включването на горепосочените поч-
возащитни методи в тази усъвършен-
ствана технология води, също както и в 
предходната усъвършенствана техноло-
гия за отглеждане на пшеница на накло-
нени терени, до намаляване на повърх-
ностния воден отток и износът на почва, 
за увеличаване на влагозапасяването и 
аерацията, за запазване на почвеното 
органично вещество и за нарастване 
на добивите от царевица. Наред с това 
условието всички обработки да се из-
вършват напречно на наклона на склона 
е едно от важните за реализиране на 
допълнителен противоерозионен ефект.

Тази усъвършенствана технология 
за минимална и нетрадиционна обра-
ботка на почвата при отглеждане на 
царевица за зърно на наклонени те-
рени, включва почвозащитните мерки: 
разрохкване като основна обработка, 
вертикално мулчиране с готов компост, 
прорязване с ходообразуване, съв-
местно със сеитбата и окопаването и 
браздообразуване с прорязване и хо-
дообразуване заедно с операцията за-
гърляне, като са използвани навесния 
чизел култиватор СР-7 (фиг. 13), специа-
лизирани машини за вертикално мул-
чиране (фиг. 14 или фиг. 3), устройства 
за прорязване с ходообразуване, мон-
тирани към рамата на пневматичната 
сеялка за точна сеитба SPC-6 (фиг. 8)  
и към култиватора за междуредова 
обработка КРН-4,2 (фиг. 10) и комбини-
рано устройство за браздообразуване, 
прорязване и ходообразуване към кул-
тиваторите КРН-4,2 (фиг. 11).

Фиг. 12 Общ вид на сеитбен агрегат „Бе-
ларус 952“ и сеялка култиватор СКС-2

Последващата борба с плевелите, 
неприятелите и болестите по растения-
та се извършва изключително с химич-
ни методи чрез използване на херби-
циди и препарати.

При прилагане на тази усъвършен-
ствана почвозащитна технология за 
минимална и нетрадиционна обработ-
ка на почвата при отглеждане на пше-
ница на наклонени терени (при наклон 
на склона 50 – 8,7%) се получава: нама-
ляване на обема на повърхностния во-
ден отток от 2,5 до 3,0 пъти; намалява-
не на ерозията на почвата от 6,2 до 6,5 
пъти; намаляване загубите на органичен 
въглерод средно с 4,11 пъти; увеличава-
не на добива на зърно пшеница средно 
с 20,5% (765,0 кг/ха), а на слама с 18,7% 
(551,4 кг/ха).

VI. Усъвършенствана почвозащитна 
технология за минимална и 

нетрадиционна обработка на почвата 
при отглеждане на царевица за зърно 

на наклонени терени
Тази технология се различава от 

традиционната по следното: замяна 
на основната обработка с обръщане 
на пласта с безотвална (безплужна) 
технологична операция разрохкване; 
включване на противоерозионния ме-
тод вертикално мулчиране с готов ком-
пост; включване на противоерозионния 
метод прорязване и ходообразуване 
съвместно със сеитбата на царевицата 
в оформените междуредия и заедно с 
окопаването на културата; включване 
на комбинирания противоерозионен аг-
ротехнически метод браздообразуване 
с прорязване и ходообразуване в меж-
дуредията, едновременно с осъщест-
вяването на технологичната операция 

Технологичните операции (обработ-
ки) разрохкване, сеитба с прорязване 
и ходообразуване, окопаване с проряз-

Продължава на стр. 8

Фиг. 13 Чизел култиватор СР-7

Фиг. 14 Устройство за внасяне на орга-
нично вещество или мулч в почвата

(Продължение от брой 9)
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ване и ходообразуване и загърляне с 
браздообразуване, прорязване и ходо-
бразуване при тази новопредлагана усъ-
вършенствана технология се извършват 
по същия начин, както е посочено при 
почвозащитната технология за минимал-
на обработка на почвата при отглежда-
не на царевица за зърно на наклонени 
терени, а вертикалното мулчиране, като 
при усъвършенстваната почвозащитна 
технология за минимална и нетрадицион-
на обработка на почвата при отглеждане 
на пшеница на наклонени терени.

При прилагане на тези технологич-
ни операции от усъвършенстваната 
почвозащитна технология за мини-
мална и нетрадиционна обработка на 

почвата при отглеждане на царевица 
за зърно на наклонени терени (с на-
клон на терена 50 – 8,7%) се получава: 
намаляване на обема на повърхност-
ния воден отток от 5,2 до 5,4 пъти; на-
маляване на ерозията на почвата от 
21,5 до 24,3 пъти; намаляване загубите 
на органично вещество средно с 17,4 
пъти; увеличаване на добива на зърно 
царевица средно с 17,6% (979,7 кг/ха).

Всичките шест разгледани в тази 
разработка почвозащитни технологии 
са приети и утвърдени за внедряване в 
практиката от Експертен съвет на Сел-
скостопанска академия, София.

Разработените, създадени и из-
следвани в Русенски университет „Ан-
гел Кънчев“, съвместно с Института по 

почвознание, агротехнологии и защита 
на растенията „Никола Пушкаров“ – Со-
фия, шест почвозащитни технологии за 
отглеждане на земеделски култури на 
наклонени терени, както и системата 
машини за тяхното осъществяване, са 
ефективни в почвозащитно и агротех-
ническо отношение и тяхното масово 
внедряване в земеделската практика 
на Република България би довело до 
значително ограничаване на деграда-
ционните процеси водна ерозия, уплът-
няване на почвата и намаляване на поч-
веното органично вещество в страната.

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

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ 

Фирма “Уни-
версал-НВГ“ ООД 
вече 25 години ра-
боти в подкрепа на 
българския земе-
делски производи-
тел към достигане 
на високотехноло-
гичното ниво на ев-
ропейските пазари. 

Технологичните 
решения и новости, 
които фирмата вече пред-
стави на българския пазар, 
се открояват с много функ-
ционалност и възможност за 
комбиниране на няколко тех-
нологични дейности в една 
машина. С внедряването на 
подобен тип мултифункцио-
нална техника във фермите 
се уплътнява работния про-
цес, намаляват се произ-
водствените разходи и се 
повишава рентабилността на 
производството. Иновативни-
те машини са от решаващо 
значение за модернизиране 
на сектора и улесняват труда 
на служителите във фермите.

Барабанни косачки,  
дискови косачки и косачки  

с кондиционер на ENOROSSI
Барабанните косачки се 

предлагат с работни ширини 
165 см или 185 см. Подхо-
дящи са за използване при 
всякакви условия и отлично 
копират земната повърхност, 
дори в хълмисти терени. Ха-
рактеризират се със здрава 
конструкция и усилена рама 
на триточковото окачване, 
изработена от стомана FE510. 
Косачката е с два барабана с 
широк диаметър и с по 6 броя 
режещи ножчета на всеки ба-
рабан. Моделът е снабден с 
автоматична система за из-
ключване при претоварване и 
с механично или опционално 
хидравлично повдигане.

УНИВЕРСАЛ-НВГ ПРЕДЛАГА ИНОВАТИВНА ТЕХНИКА

Италианската компания 
ENOROSSI предлага и ди-
скови косачки с работни ши-
рини от 160 см до 320 см, с 
висока производителност до  
30 дка/ч, благодарение на 
високата работна скорост до  
15 км/ч. Косачките се харак-
теризират с отлично копи-
ране на терена, дори и при 
работа в хълмисти терени. 
Дисковете са усилени, с два 
или три ножа, а системата 
ShareHUB предпазва гредата 
от препятствия, благодаре-
ние на самостоятелното си 
окачване. За да намали зна-
чително времето за приби-
ране на сеното и да улесни 
фермерите в производството 
на силаж, италианският про-
изводител предлага дискови 
косачки с гумен ролков кон-
диционер. Неговата роля е 
да притиска стеблата, като 
нарушава восъчната им по-
кривка, без да нарушава 
целостта им, за да се по-
стигне максимално бързо и 
равномерно изсушаване на 
масата от стебла и листа.

Машини за събиране  
и обръщане на сено

Основната цел на ита-
лианския производител при 
разработването на сенообръ-
щачи и сеносъбирачи е свеж-
дане до минимум времето 
за съхнене на растителната 
маса, бързо и ефективно съ-

биране и обръщане на око-
сеното сено, запазвайки цен-
ните хранителни вещества на 
фуража. 

Моделите от серията ро-
торни сенообръщачи VORTEX 
са с изключително широк ди-
апазон на работa от 310 см 
до 745 см и с възможност за 
избор между навесен и при-
качен вариант. Характерното 
за тази серия е оборудване-
то на колелата с амортисьо-
ри, които отлично копират 
наклона при работа в не-
равни терени, а U-образната 
рама позволява хидравлично 
сгъване на страничните сек-
ции над 90 градуса, което 
гарантира лесно, сигурно и 
безопасно движение по пъ-
тищата.

Машините за събиране на 
сено на италианския произво-
дител ENOROSSI са проекти-
рани и разработени 
в различни по раз-
мери модели. Пред-
лагат се в навесни и 
прикачни варианти, 
модели с един или с 
два ротора; модели 
с централно, стра-
нично или комбини-
рано събиране, като 
покриват изключи-
телно широк диапа-
зон на работния захват от 130 
см до 1150 см. 

Комбинираните модели за 
събиране и обръщане на сено 
дават възможност за комби-
ниране на няколко функции 
в една машина. Един от мо-
делите, към който българските 
фермери проявиха голям инте-
рес е DR 420 – 4R, с работна 
ширина до 4.20 м. Двуроторна-
та комбинирана машина само 
с няколко лесни механични 
настройки дава възможност 
за извършване на шест раз-

лични функции: обръщане и 
разхвърляне на окосената 
маса, преместване и странич-
но обръщане, събиране в еди-
ничен и двоен откос, странич-
но събиране, преместване на 
сеното от гранична линия или 
сенчести места.

Другият модел комбини-
рана роторна машина е мо-
делът HAY TOP 300, който 
от тази година се предлага 
на пазара. Универсалното 
използване на машината га-
рантира гъвкави и навремен-
ни решения при прибиране 
на сеното. Регулирането на 
пружините позволява задър-
жане в хоризонтална пози-
ция с центробежна сила. HAY 
TOP 300 позволява отлично 
копиране на терена, благода-
рение на близкото разполо-
жение на роторите до гумите. 
Работната ширина за съби-

ране и обръщане е 300 см,  
а височината може да се ре-
гулира в две позиции. 

Търговските специа-
листи на фирма „Универ-
сал-НВГ“ООД – гр. Долна 
Оряховица са готови да 
консултират професионал-
но всеки фермер, да наме-
рят индивидуално решение 
за неговата ферма, за да се 
доближат максимално до 
нуждите му. 

По материали  
на Универсал-НВГ
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Реклама

	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

ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

 Изграждане и поддръжка на електронни автомобилни  
    везни от 6 до 24 метра и от 30 до 80 тона

 Високо качество и надеждност

 Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

Централен офис: гр.София,1421, ул.Орфей 19
Тел.: 0886 70 70 22, факс: 02 865 42 94

e-mail: com_com@mail.bg
www.comcombg.com

Не се колебайте да се свържете с нас!

Специална цена за БАТА АГРО на 18х3м.-60т.

Производствени бази: гр.Първомай, гр.Димитровград, гр.Бургас, с.Петърч
Сервизи: гр.София, гр.Враца, гр.Горна Оряховица, гр.Димитровград

„КОМ.КОМ“ ООД

Специална цена за Панаира на 18х3м-60m

ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0882/000 666; 0888/550 856

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен  
селскостопански  
инвентар,  
резервни части  
и баланс на валове

Култиватор за слята обработка

„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

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

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
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