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Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

ОТЛИЧИЕ  -  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
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БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2017 г.
София

Kонкурсът – Отличие „Принос в механизацията на земе-
делието” се организира от Министерството на земеделието и 
храните, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен уни-
верситет, Научно-технически съюз по машиностроене и вест-
ник „Земеделска техника”. 
Благодарение на досегашните си три издания (2014 - 2016 г.) 

събитието успя да се утвърди като Празник на механизацията 
на земеделието.
Формулярите за тазгодишното издание на Отличието са 

обособени в 3 основни направления в зависимост от особено-
стите на земеделието:
Направление 1 „Български производител на земеделска 
техника” – запазва се формулярът от миналата година

Направление 2 „Иновации” – запазва се формулярът. Участ-
ва се в категориите „Енергетични машини”, „Самоходни при-
биращи машини” и „Работни машини” с подкатегории за раз-
лични по направление на производство и размер стопанства. 

Направление 3 „Механизация в земеделското производ-
ство” – запазва се  формулярът. Класирането ще бъде в 
категории полевъдство, животновъдство, трайни насажде-
ния, смесено производство за различни по размер сто-
панства.  
Конкурсът за 2017 г. се открива на 17 май от 10.30 часа, 

по време на Международното селскостопанско изложение 
Бата Агро в Стара Загора.
Награждаването на победителите ще бъде на 1 декември 

– рожденият ден на вестник „Земеделска техника”.
Всички работещи в сектор „Земеделие”, нашите партньо-

ри и колеги, фирмите, произвеждащи и внасящи техника за 
селското стопанство и земеделските производители могат да 
следят информацията за Отличието във вестник „Земеделска 
техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com и да участват 
в конкурса.

От Организационния комитет

Инженер Рай-
чо П. Василев, 
един от ревност-
ните деятели за 

разпространяване на земеделски ма-
шини, е роден в Асеновград. Той е по-
лучил първоначалното си образование 
в родното си място, след което е по-
стъпил в държавното средно механиче-
ско училище в София, което завършил 
с успех. Висшето си образование по 
инженерство и електротехника завърш-
ва в Алтенбург, Германия.

АПОСТОЛИ  НА  БЪЛГАРСКОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ

Първоначално е постъпил като 
електротехник при главната дирекция 
на пощите и телеграфите, където бил 
завеждащ бюро, а впоследствие по-
стъпва в Министерството на земедели-
ето и държавните имоти. Бил е начал-
ник на машинно-изпитателните станции 
в Образцов чифлик край Русе, Садово 
и София в продължение на 17 години. 
През тази си служба е изпращан на 
специализация за 2 години по машин-
но-изпитателно дело и машинна техни-
ка във висшите училища по земеделие 

в Берлин и Виена.
Инженер Райчо Василев е писал 

много статии и популярни брошури 
по земеделските машини. Издавал е 
вестник „Вършачка”, където е бил и 
редактор. Сътрудник е на списанията 
„Земеделие”, „Земеделски уроци”, „Зе-
меделско стопанство”, „Народно сто-
панство” и основател на първата „Зе-
меделска машинна библиотека”, където 
са писани статии по земеделска-ма-
шинна техника.
Взимал е участие във войната като 

технически офицер. Член е на Бъл-
гарското земеделско дружество и на 
Съюза на германските земеделско-ма-
шинни изпитателни институти.

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

Централна селскостопанска библиотека
Румяна Василева

„В българското земеделие има още много да се желае. За 
неговото подобряване се искат използване и въвеждане на мо-
дерни земеделски машини, оръдия и просвета, създаване усло-
вия за задържане на интелигентните селяни в селото и използ-
ване на техните интелектуални сили в труда чрез разумното 
стопанисване на земята и машинизиране на земеделието.”

Инж. Райчо Василев



3
бр. 11-2017

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага трактори и ком-
байни на фирма NEW HOLLAND 
и съответстваща прикачна 
техника на водещи 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

Най-голямото и най-престижното агро-
изложение в страната БАТА АГРО 2017 г. 
ще има само едно издание и то ще бъде 
през месец май. Решението е взето на за-
седание на Общото събрание на Българ-
ската асоциация на търговците на агротех-
ника /БАТА АГРО/. Счита се, че веднъж 
годишно е най-оптималният вариант за 
показване на новостите в сектора. Точно в 
този период земеделските производители 
са по-малко натоварени с дейностите на 
полето и имат достатъчно свободно време 
да посетят изложението. Освен това голе-
мите фирми в бранша имат отлично изгра-
дени дилърски мрежи и бази в страната, 
провеждат демонстрации, благодарение на 
които фермерите освен на изложението и 
на място могат да се запознаят и да видят 
новостите в земеделието.

През 2017 г. изложението ще се 
проведе от 16 до 19 май на летището в 
гр. Стара Загора. 

БАТА АГРО 2017
СВЕТОВНИТЕ ИНОВАЦИИ И У НАС

8 години

Информация

Форматът на БАТА АГРО се 
запазва. Концепцията на из-
ложението е всеобхватност на 
всички сектори в българското 
земеделие. И тази година фо-
румът ще събере на едно място 
световните постижения, реал-
ния бизнес и науката. Водещи 
компании в агросектора ще 
покажат най-новите световни 
продукти и технологии за земе-
делие, животновъдство, специа-
лизирани производства. Трак-
тори и комбайни от известни брандове ще 
се конкурират по осъществени и внедрени 
високи технологии и ще се борят за вни-
манието на българските фермери. Широко 
застъпена ще бъде и прикачната техника. 
Ще бъдат показани цялостни решения за 
работа в полевъдството, животновъдни 
ферми, зеленчукови стопанства и трай-
ни насаждения. На изложението ще при-

състват още производители, вносители и 
дистрибутори на препарати за растителна 
защита, торове и семена, на софтуерни 
продукти. За първи път през 2017 г. акцент 
ще бъде поставен на сектор животновъд-
ство и ще бъдат изложени породисти жи-
вотни и цялостни решения за животновъд-
ните ферми. Ще вземат участие фермери, 
селекционери, фирми, предлагащи проду-
кти и услуги.

На изложението ще присъстват и чуж-
дестранни представители. Чешката репу-
блика ще бъде представена от Посолство-
то на страната в България и чешки фирми, 
търгуващи със земеделска техника, които 
не са застъпени на българския пазар към 
момента. Това ще бъде първото и офици-
ално национално участие на изложението 
БАТА АГРО. 

Определени са демо полета за демон-
страция на агротехника. На изложението 
ще вземат участие и банкови институции, 
университети, неправителствени организа-
ции. БАТА АГРО е един успешен формат 
за партньорство, който се утвърди като 
най-авторитетния в страната.

„Очакваме да дойдат хора, които имат 
ясна визия за развитие на стопанствата си, 
искат да инвестират в иновативна техника 
и да се запознаят с най-новите техноло-
гични разработки в сектора”, подчерта То-
дор Николов, председател на Българската 
асоциация на търговците на агротехника.

По материали на Бата Агро
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ЗТ

К л и м а т и ч н и т е 
и географски осо-
бености в сърце-
то на Скандинавия 
са предопредeлили 
финландския произ-
водител VALTRA  да 
създава надеждни, 
иновативни и произ-
водителни  тракто-
ри.  Години на упорит 
труд по полета, фер-
ми и гори, новатор-

VALTRA - ВАШАТА РАБОТЕЩА МАШИНА! 
ДНЕС ВЕЧЕ И С 4 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ.

ски изследвания в полза на 
развитието в тракторостро-
енето са превърнали Valtra 
подходяща за всяка дей-
ност. Стопаните, заложили 
на Valtra,  са поставили ма-
шините си в тежки условия 
на работа  - издържат 
и  в  дъжд, и слънце, 
и в екстремни темпе-
ратури на арктически 
студ у дома във Фин-
ландия, a и при вся-
какви условия  по 
целия свят. Техният 
опит  ги превръща в 
сигурен и надежден 

производител, приспособим 
към променящото се лице на 
дейностите във всичките им 
сфери – земеделие, живот-
новъдство, горско стопан-
ство, комунална дейност.

Продължава на стр. 7
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

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.

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.

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

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

ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” 

Пшеница сорт „Венка 1”

Сорт „Венка 1” е белокласа, оси-
леста, средно висока пшеница с черве-
но зърно. Класът е средно едър, добре 
озърнен. Зърното е средно едро с добра 
стъкловидност - 70%, маса на 1000 зърна 
е 41 гр., хектолитрова маса - 80 kg/hl. 
Притежава висока продуктивност, от-
лични хлебопекарни и брашномелни ка-
чества, висока толерантност към стрес, 
устойчив на полягане и много подходящ 
за интензивно отглеждане. Средно ран 
сорт, с висока продуктивна братимост, 
отлична студо- и зимо устойчивост. Ви-
соко устойчив е на брашнеста мана и на 
видовете ръжда. Толерантен към суша. 
„Венка 1” има потенциал за получава-
не на добиви от порядъка на 874 кг/дка, 
като зърното напълно отговаря на из-
искванията за мелничарска пшеница. 
Авторският колектив е от ИЗС „Образ-
цов чифлик” – Русе и ДЗИ - Г. Тошево.

Пшеница сорт „Дунавия”

Сорт „Дунавия” е белокласа, безоси-
леста пшеница с червено зърно (var. 
Lutescens), с осилеста брада. Стъблото й 
е средно високо (100 см) с висока устой-
чивост на полягане. Спада към групата 
на средно късните сортове с висока 
студо- и зимоустойчивост и добра бра-
тимост. Класовете му са средно едри с 

Съществуващите селекционни продукти на Инсти-
тута по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” - Русе се 
радват на изключително голям интерес от страна на българ-
ските производители, а също и от чуждестранни партньори. 
Сортовете на Института са създадени и изпитани при 

екстремните климатични условия, характерни за района на гр. 
Русе – студена зима, ранно затопляне през пролетта и послед-
вали засушавания, съпроводени със суховеи и високи темпера-
тури. Те се отличават с добра адаптивност и стабилност на 
добивите и отглеждани в други райони на страната дават 
много добри резултати.
Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чи-

флик”, Русе поддържа 22 сорта полски култури и лоза в сор-
товата листа на страната. Тук се съхраняват, изучават и 
включват в схемите на селекцията образци от разнообра-
зен генофонд: пшеница – 680 бр., овес – 2 809 бр., царевица – 
5 600 бр., фасул – 620 бр., люцерна – 1 311 бр. и лоза – 2 699 бр.

В процеса на преструктуриране на аграрната наука, ак-
тивното търсене и внедряването на научните постижения в 
производството, все повече утвърждават Института като 
научно-изследователски център по проблемите на селекцията, 
семезнанието и семепроизводството за страната. Комплекс-
ният характер на научно-изследователската работа в „Образ-
цов чифлик” – селекция, агротехника, семезнание и семепроиз-
водство, е сериозна предпоставка за реализиране на научните 
ни продукти дори и при новите икономически условия в страна-
та. Независимо от трудностите, Институтът бележи свои-
те научни постижения и ще продължи да работи в полза на 
земеделските производители. 
ИЗС „Образцов чифлик” поддържа бизнес контакти и сключ-

ва договори за семепроизводство на пшеница, царевица, овес, 
фасул, люцерна и производство на лозов посадъчен материал 
със земеделски кооперации, фермери и фирми както у нас, така 
и в чужбина. 

ПОСЛЕДНИ  СЕЛЕКЦИОННИ  ПОСТИЖЕНИЯ
дълги осили и добре озърнени. Зърното 
е средно едро със стъкловидност - 50%. 
Масата на 1000 зърна е 42 гр., а хектоли-
тровата маса - 80 kg/hl. „Дунавия” е ви-
сокоустойчив на брашнеста мана и видо-
вете ръжда сорт. Толерантността му към 
почвено засушаване е висока. Притежа-
ва високи хлебопекарни качества. Спада 
към групата на средните с повишена сила 
пшеници. Има потенциални възможности 
за получаване на добиви от 759 кг/дка 
с високо качество на зърното, независи-
мо от условията на отглеждане.

Пролетен овес сорт „Алекси”

Високодобивен, сухоустойчив проле-
тен овес. Сортът е ранозрял, с висока 
екологична пластичност, средновисо-
костъблен, устойчив на полягане. Харак-
теризира се с високи продуктивни въз-
можности (до 30% по-висок добив над 
стандартния сорт „Образцов чифлик 4”). 
В условията на “Образцов чифлик” - Русе 
от него е получен среден добив 640 кг/дка. 
Притежава висока сухоустойчивост. Съ-
държанието на суров протеин в зърното 
му е 15,3%, масата на 1000 зърна – 34 гр. 
Зърното е едро със златисто - жълт цвят. 
Поради високото съдържание на про-
теин, разтворими растителни влакна и 
аминокиселини в зърното и добрите си 
химико-технологични качества, сорт „Але-
кси” е с възможности за многостранно 
използване както за фураж, така и в хра-
нителната промишленост - за производ-
ство на овесени ядки и диетични храни.

Царевица 
През 2018 г. колективът по селекция 

на царевицата очаква да бъдат признати 
една царевична линия и един царевичен 
хибрид. В ИАСАС за първа година ус-
пешно са изпитани за различимост, хо-

могенност и стабилност една царевична 
линия и един царевичен хибрид. Хибри-
дът е преминал успешно изпитване за 
биологични и стопански качества. Пред-
назначени са за зърнопроизводство. По 
вегетационен период хибридът се от-
нася към групата на ранните царевици 
FAO 300-399. Притежава здраво, устойчи-
во на пречупване стъбло. Характеризира 
се с висока продуктивност, ранозрелост, 
екологична пластичност, толерантност 
към стрес и засушаване. Подходящ е за 
отглеждане при неполивни условия. Про-
явява висока устойчивост към икономи-
чески важните болести по царевицата, 
като обикновена главня, листен пригор и 
фузариум. Царевичният хибрид е създа-
ден чрез съвместна дейност между ИЗС 
”Образцов чифлик” -  гр. Русе и Институт 
по царевицата - гр. Кнежа. 

Полски грах сорт „Русе 1”

„Русе 1” е жълтосеменен сорт пол-
ски грах с направление за зърно, който 
се отличава с много добра устойчивост 
на полягане, което го прави подходящ 
за механизирано прибиране. Има срав-
нително бързо начално развитие и рас-
тенията достигат значителна височина 
(средно 61 см), с добре разклонено и 
облистено стъбло. Семената са едри със 
сферична форма, семенната обвивка е 
светлокремава до жълта, а цветът на 
котилидоните е жълт. Бобовете са мно-
госеменни - съдържат от 4 до 7 семена 
и имат гладка повърхност, със средна 
дължина и ширина. Броят на семената в 
едно растение е средно 40,2 броя. Маса-
та на 1000 семена е 283,9 гр. (217-311гр.). 
Съдържанието на суров протеин в зър-
ното е 23,15%. По добив на суров про-
теин превъзхожда стандарта „Плевен 4”. 



7
бр. 11-2017

Земеделие

ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”
Сортът проявява много добра сухоустой-
чивост. Притежава средно добра устой-
чивост към брашнеста мана и е устойчив 
на аскохитоза, бактериоза и фузариум. 
При достатъчно влагозапасяване „Русе 1” 
постига високи добиви на зърно. В усло-
вията на ИЗС „Образцов чифлик” - Русе 
са получени 342 кг/дка. Добрата сухоу-
стойчивост и адаптивност на сорта поз-
воляват да се отглежда в районите на 
цялата страна.

Люцерна сорт „Приста 5”

Растенията са високи 70-79 см, 

добре разклонени и изправени. Цве-
тът на листата е зелен, дължината на 
средното листче е 2,6 см, а ширината 
– 1,0 см. Съцветието е светло до тъмно 
лилаво. Резултатите от конкурсно из-
питване показват, че сорт „Приста 5” 
превъзхожда стандартите „Приста 2” и 
„Плевен 6” със 7% по добив на сухо ве-
щество. В години с нормални валежи 
той прави по 4 - 5 откоса. Сорт „Прис-
та 5” е средно-устойчив на брашнеста 
мана (Erysiphe communis f. Medicaginis) 
и много устойчив на кореново и стъбле-
но гниене (Phytophtora sp.) и черни лист-
ни петна (Pseudopeziza medicaginis). 

Люцерна сорт „Роли”
Сорт „Роли” е синтетичен, отнасящ 

се към традиционните трилистни сор-
тове люцерна. Растенията са високи 
78 см, добре разклонени и изправени. 
Цветът на листата е зелен, дължината 
на средното листче е 2,8 см, а шири-

ната – 1,0 см. Съцветието е светло до 
тъмно лилаво. Резултатите от конкурс-
но изпитване показват, че сорт „Роли” 
превъзхожда стандарта „Приста 2” с 
9,8% по добив на сухо вещество и с 
11,3% по добив на семена. В години с 
нормални валежи той прави по 4 - 5 
откоса. По съдържание на суров проте-
ин сортът превишава стандарта с 0,65 
процентни единици.

По материали 
на ИЗС „Образцов чифлик”

Тракторите VALTRA са резултат 
на непрекъсваем труд в посока на 
развитие и внедряване. Днес те са 
представени  от напълно ново по-
коление модели трактори, в които 
последните технически иновации и 
новият модерен дизайн се съчета-
ват едновременно. В допълнение 
със създаването на изчистената 
линия на силуета, работата по ди-
зайна е фокусирана конкретно вър-
ху предназначението, ергономич-
ността, сигурността, устойчивостта, 
здравината и продуктивността на 
машината.
В сърцето на тракторите Valtra 

лежи най-надеждната и ефективна 
технология за двигатели,  известна 
на пазара. За повече от шестде-
сет години всички трактори Valtra 
са задвижвани от двигатели AGCO 
Power (SISU двигател). AGCO 
Power  е глобален лидер в раз-
работването и производството на 
off-roud двигатели.  Те имат високо 
реноме и са известни със своята 
издръжливост, надеждност и с из-
ключително голям  въртящ момент.
Сега брандът Valtra е още по-

смел, по-модерен и по-близо до 
стопаните. Тази нова нагласа се 
отразява във всичко, което Valtra 
прави - от проектирането и про-
изводството до предоставяните  
услугите. Динамичен и модерен - 
Valtra отговаря на изискванията и 
очакванията на клиентите с инди-
видуални, иновативни и надеждни 
решения.
С мощностен диапазон от 50 

до 405 к.с. тракторите VALTRA са 
подходящи за всички сфери на 
приложение – полски, горски и за 
комунални дейности – с челен то-
варач или без, с обръщащ се пулт 

за управление или със стандартен 
такъв. 

Valtra е не просто добре из-
глеждащ трактор. Toй е и добре 
работеща машина. Никое предиз-
викателство не е твърде голямо за 
Valtra, и никоя задача за изпълне-
ние не е подценена. Всеки детайл 
е създаден с умисъл да бъде този 
трактор лесен за управление и из-
годен за притежание. Без подценя-
ване на детайлите!
Сервизните интервали на 

4-тото поколение трактори Valtra 
сага са на 600 моточаса - с това 
се пестят пари и позволява непре-
късване на дейността по време на 
активна сезонна работа.  Планови-
те сервизни обслужвания могат да 
се извършват по-бързо, отколкото 
преди. Ежедневната проверка от 
водача изисква само 5 проверки, 
които могат да бъдат направени 
много бързо. 
Изборът и работата с трактори-

те VALTRA носи ползи, изразяващи 
се в комфорта и печалбата, която 
осигурява  трайно тази инвести-
ция. Всяка година в света се про-
извеждат над 23 000 Valtra тракто-
ри за да достигнат до клиенти в 73 
държави. 

Valtra e добре свършена рабо-
та. Valtra e сигурност! 
Затова Ви предлагаме още 

едно предимство, което ще улесни 
вашия избор  при покупка на нов 
трактор. Днес вече може да заку-
пите VALTRA от Златекс и с до 4 
години пълна гаранция!

 Гаранция, покриваща целия 
трактор, а не само на двигателя и 
трансмисията.

 Защото се доверяваме на 
Valtra - Вашата работеща машина! 

По материали на Златекс

Продължава от стр. 4

VALTRA - ВАШАТА РАБОТЕЩА...

Прикачните комбайни BONINO позволяват 
бързо и ефективно прибиране на ароматни бил-
ки от типа на маточина и лавандула. Машините 
са универсални и могат да се адаптират към 
всеки модел на отглеждане, освен това са прис-
пособени да работят както зад трактора, така и 
в съседен ред.
Системата на отрязване чрез високооборот-

ни дискове осигурява чист срез, без нараняване 
на стъблото, а плавното регулиране на работ-
ната височина, в комбинация с предните хи-
дравлични подбирачи позволява прибиране на 
реколтата с минимални загуби и замърсяване.
Друго важно предимство е и бързото и ефек-

тивно товарене. Подът на приемния бункер е обо-
рудван с верижно-планков транспортьор, което 
увеличава плътността на прибираната суровина. 
Добър пример е прибирането на маточина. При 
геометричен капацитет на най-популярния модел 
AB 50 TR от 20 m3 се постига максимален капаци-
тет на количество суровина по  Din 11741 от 14 m3, 
като при желание това може да бъде променено 
чрез настройки на машината.
Разтоварването на суровината е изключител-

но разнообразно, като позволява адаптирането 
за всяка нужда и напълно елиминирайки нуж-
дата от намеса на човешка сила. То може да 
се извършва централно задно, странично зад-
но или дори разтоварване на височина от 300 
см или повече, директно в приемен бункер или 
друго транспортно средство, посредством задна 
елеваторна система.

КОМБАЙНИ ЗА МАТОЧИНА 
И ЛАВАНДУЛА

Продължава на стр. 11
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ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЕВРОПА

ДВ брой 25/24.03.2017 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 17 от 2007 г. за условия-
та и реда за получаване на 
разрешения за лица, които 
предлагат на пазара семена, 
предназначени за научни 
цели или селекционна дей-
ност, или семена от сортове, 
за които е подадена заявка 
за вписване, но все още не 
са одобрени за вписване в 
Официалната сортова листа, 
предназначени за демон-
стративни и/или производ-
ствени опити
Наредба за допълнение 

на Наредба № 21 от 2007 г. 
за търговия на посевен ма-

териал от зърнени култури 
на пазара на Европейския 
съюз
ДВ брой 26/28.03.2017 г.
Наредба за допълнение 

на Наредба № 10 от 2015 г. 
за условията за регистрация 
и реда за идентификация на 
пчелните семейства
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2016 г. за прилагане 
на подмярка 19.4. „Текущи 
разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от 
общностите местно разви-
тие“ на мярка 19. „Водено 
от общностите местно раз-
витие“ от Програмата за 
развитие на селските райо-

ни за периода 2014 – 2020 г.
ДВ брой 28/ 04.04. 2017 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2015 г. за прилагане 
на подмярка 19.1. „Помощ 
за подготвителни дейнос-
ти“ на мярка 19. „Водено от 
общностите местно разви-
тие“ от Програмата за раз-
витие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.
ДВ брой 29/07.04. 2017 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 
от 2011 г. за специфичните 
изисквания при осъществя-
ване на официалния контрол 
върху употребата на защите-
ни географски означения и 

храни с традиционно специ-
фичен характер
ДВ брой 32/21.04.2017 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 69 от 2006 г. за изисква-
нията за Добрата произ-
водствена практика при 
производство на ветери-
нарномедицински продукти 
и активни субстанции
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 
от 2014 г. за условията и реда 
за предоставяне на финан-
сова помощ по Национална 
програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за 
периода 2014 – 2018 г.

/ЗТ/

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

Дебатите за 
бъдещето на ОСП 
ще са възмож-
ност браншът да 
се обедини около 
приоритетите за 
страната ни и да 
намери съмиш-
леници в лицето 
на други държа-
ви-членки, за да 
ги защити

„Това, от което има нужда агросек-
торът у нас е информация и диалог. 
Без диалог няма как да имаме констру-
ктивни предложения и решения за раз-
витие. Важно е също така, когато дефи-
нира приоритетите си, страната ни да 

намери съмишленици в лицето на други 
държави-членки, за да има успех. За-
щото сега е времето да се вземат ре-
шения, които ще повлияят земеделието 
на Европа в дългосрочен план“. Това 
заяви председателят на Институт за аг-
ростратегии и иновации, Светлана Боя-
нова и допълни: „Несъмнено ще трябва 
да се направят компромиси, важното е 
обаче да осъзнаем, че макар и да сме 
малки, мнението ни има значение.“
Ето защо Институт за агростратегии 

и иновации и ИнтелиАгро ще поканят 
всички браншови организации да се 
включат в серия от дебати, посветени 
на бъдещето на Общата селскостопан-
ска политика на ЕС след 2020 г. По 
време на събитията, които ще се про-

ведат в различни региони на страната 
през 2017 и 2018 г., участие ще вземат 
и редица чуждестранни гости – ферме-
ри и представители на организации и 
институции от другите страни-членки, 
международно признати експерти по 
ОСП и др. Целта е земеделските про-
изводители у нас да се информират и 
да сравнят своите приоритети с тези 
на своите колеги от ЕС, да видят с кои 
от тях могат да намерят допирни точ-
ки, да почерпят и споделят идеи и да 
разберат, че и техният глас е важен. 
Първият от серията дебати ще бъде в 
Пловдив на 18 ти май тази година.

Светлана Боянова
Институт 

за агростратегии и иновации

Светлана Боянова

ЧУДЕСАТА 
НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕДържавен фонд „Зе-

меделие“ обявява прием 
на заявления за предос-
тавяне на финансова по-
мощ по мярка „Преструк-
туриране и конверсия на 
лозя“ от Националната 
програма за подпомага-
не на лозаро-винарския 
сектор 2014-2018 година. 
Документи за кандидат-
стване ще се приемат в 
Централно управление 
на ДФ „Земеделие“  от 9 
до 26 май 2017 г. Ще се 
финансират само проек-
ти, чиито краен срок за 
изпълнение ще приключи 
през финансовите 2017 
и 2018 г. Индикативният 
бюджет по мярката е 16.4 
млн. лева за 2017 г. и 28.1 
млн. лева – за финансова-
та 2018 година.

ДФЗ

* * *
През 2016 г. у нас са 

внесени над 45 хил. тона 
палмово масло. ЕС обя-
ви, че ще иска рестрикции 
срещу продукта, който е 
считан за вреден за здра-
вето. Евродепутатите ще 
разгледат доклад с пред-
ложение палмовата маз-
нина да бъде изключена 
от състава на биогоривата 
след 2020 г., както и апела 
за по-строг режим за внос 
в страните от съюза. 50% 
от храните в ЕС съдържат 
палмово масло. 
За миналата година 

само в България са кон-
сумирани над 12 хил. тона. 
Проверки на различни ви-
дове кашкавал са показа-
ли наличието на немлечни 
мазнини, които не са обя-
вени.                    МЗХ

ЗЕМЕДЕЛСКИ НОВИНИ

КРАТЕР 
PETAVIUS
 Petavius е 

голям лунен кра-
тер, намиращ се 
в югоизточна-
та част на Mare 
Fecunditatis, бли-
зо до североза-
падния ръб на 
по-малкия кра-
тер Wrottesley. 
На югоизток са 
Palitzsch, Valis 
Palitzsch и Hase. 
По-далеч на север е големи-

ят кратер Vendelinus. Petavius 
изглежда продълговат, когато 
се гледа от Земята, поради 
перспективата. 
 Възрастта на Petavius 

е около 3.5 милиарда години. 
Външната стена на Petavius е 
необичайно широка пропор-

ционално на диаметъра и по-
казва двоен ръб по продълже-
нието на южната й и западната 
част. Големите централни пла-
нини са отчетлива формация с 
много върхове, с височина 1.7 
км над дъното. Дълбок процеп 
се простира от върховете към 
ръба югозападно на кратера.

инж. Боян Пашев
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РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич 
www.ritam-engineering.com, 
e-mail:ritamingeneering@abv.bg 

ZIEGLER ГЕРМАНИЯЗа да не губите РАПИЦА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ КОМБАЙНИили само Делители 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Реклама

 Прилепите се ориентират чрез ултразвукови вълни. 
Техните писъци, които за хората са неуловими, се връщат 

до тях като ехо, когато наоколо има препятствие или пляч-
ка. По този начин прилепите могат да летят с висока ско-
рост в тъмнината и да ловуват успешно.

По материали на ЗТ
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Метарем

Агрегатът е предназначен за производ-
ство на комбинирани фуражни смески.
Състои се от фуражомелка, транспорти-

ращ хоризонтален шнек с бункер за приба-
вяне на примеси, резервоар за течни до-
бавки, циклон, бункер - смесител и пулт за 
управление. 
 Производителност - до 1600 kg/h
 Инсталирана мощност  - 13,95 KW
 Маса - 780 kg

5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77, Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11; Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел

Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ПС
  ПС 12  ПС 8

 Работна широчина, m 8,400 5,600 

 Брой редове 12 8 

 Широчина на междуредието, сm 70 70 

 Работна скорост, km/h до 8 до 8

 Производителност, dka/h до 67 до 45

 Габаритни размери, mm 
 - широчина  8640 5840
 - дължина 2775 2775
 - височина 1100 1100

 Маса, kg 2300 1650

ПРОИЗВЕЖДА КОЛЕСАР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПС

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ЗА РАПИЦА 

 Работна широчина - от 4500 до 7500 mm

 Работна скорост - до 6 km/h

 Производителност - от 27 до 45 dka/h

 Маса - от 500 до 660 kg

 Габаритни размери:
 - широчина - от 5100 до 8100 mm
 - дължина  - 1440 mm
 - височина - 1390 mm

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАНЕ НА 
ЦАРЕВИЦА С РАЗДРОБИТЕЛ ПЦР - 6У

 Производителност - до 32 dka/h

 Едновременно прибиране - 6 реда

 Широчина на междуредието - 70 cm

 Работна широчина - 4200 mm

 Маса - 2290 kg 

 Агрегатиране - всички видове комбайни

 По желание на клиента Дружеството 
 произвежда и 4-редово приспособление

ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА 
МЕТАЛИ С МАШИНА TRUMPF 3030

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ
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Изключително ниската консумирана мощност също по-
вишава ефективността на машината, най-често използвани-
те трактори за агрегатиране са в мощностния диапазон от 
30-90 к.с., а за най-големия модел AB 80 TR MI с капацитет 
от 45 m3 се изискват едва 100 к.с. По този начин се избягва 
негативното влияние на регулярно преминаване на тежки 
машини по една и съща следа, предизвикващи сериозно 
уплътняване и ерозия на почвата.
Прибирането на реколтата с прикачните и самоходни 

комбайни на BONINO е изключително бързо и лесно, а 
работната скорост в зависимост от терена, може да  над-
хвърли и 20 км/час.

По материали на Агромашина Груп

КОМБАЙНИ ЗА МАТОЧИНА И ЛАВАНДУЛА

Реклама

Продължава от стр. 7
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