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През 1921 година към Софийския 
университет е открит агрономически 
факултет. Един от създателите на този 
факултет е Иван Тодоров Странски 
(1896 – 1959), който от 1927 г. е професор, 
а от 1936 г. е академик. 
Студентите по „Агрономство” са полу-

чавали знания и по „Земеделска маши-
нария” (от ръчни земеделски инструмен-
ти, конски сечива до парен локомобил и 
мотори). Обучението по тази дисциплина 
е възложено на асистента инж. Борис 
Андреев Илиев. Той е роден на 15.08.1896 

година в град Пловдив. След завършване на средно образо-
вание започва да учи математика в Софийски университет, но 
скоро се премества в Берлинското висше техническо училище. 
От 1916 до 1919 г. прекъсва обучението си, поради участие 
в Първата световна война. През 1922 г. завършва  специал-
ността „Машинно инженерство” в Берлин и специализира в 

Унгария, Германия и САЩ. Там защитава 
научен труд по „Теория на меленето” и 
получава научната степен „Магистър по 
инженерни науки”.
Когато в Агрономическия факултет се 

открива катедра „Механизация на земе-
делието”, неин ръководител става инж. 
Борис Илиев, който е първият машинен 
инженер в България удостоен с профе-
сорско звание. Той ръководи тази кате-
дра до пенсионирането си и около него 
израстват много научни сътрудници, ръко-
води десетки аспиранти, хиляди агрономи 

и стотици инженери са получили от него знания за земеделски-
те машини. Написва първите учебници за висшите училища за 
обучение по земеделски машини и голям брой научни статии. 
Умира в София на 12.09.1981 г. на 85-годишна възраст.

доц. д-р инж. Тодор Хаджиев
(Следва)

Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 
MANITOU MLT 737 NEWAG

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

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Работни машини
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 
MANITOU MLT 737 NEWAG

 Товароносимост – 3700 кг макс.
 Товароподемност – 6.90 м
 Двигател – 4-цилиндров с обем 3,6 л
 Мощност – 101-136 к.с.

Новата серия телескопични товара-
чи Manitou от серията NewAg е проек-
тирана, за да отговори на нуждите на 
земеделските производители.  NewAg 
е фокусирана върху удобството, добри-
те работни характеристики и рентабил-
ността.
Всеки телескопичен товарач е про-

ектиран с подходящ двигател, което 
осигурява най-добрата комбинация ма-
шина-двигател за максимална ефектив-
ност и най-нисък разход. Серията NewAg 
е оборудвана с 4-цилиндрови двигате-
ли Deutz 4, всеки с работен обем 3,6 л. 
Мощността им е в диапазона от 101 к.с. 
до 136 к.с. Продължава на стр. 6

Преобразувател на въртящия момент 
със скоростна кутия Powershuttle - на-
деждна, икономична и ефективна, тази 
трансмисия е подходяща за товарни 
операции в земеделието или извънпътен 

АПОСТОЛИ  НА  БЪЛГАРСКОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ

Иван Странски Борис Илиев

 JCB през тази година се подготвя 
да отбележи 40-тата годишнина от про-
изводството на телескопичните товарачи 
Loadall. По този повод в-к „Земеделска 
техника“ разглежда продуктовата линия 
в Обединеното кралство, за да пред-
стави производствените процеси, които 
създават телескопичните товарачи JCB. 

След първия произведен Loadall 
през 1977 г., JCB създаде 200 000-ия си 
телескопичен товарач през 2016 г., а 
тази година отпразнува четвъртото де-
сетилетие на машината. Предлагат се 
повече от 30 модела Loadall, въпреки 
че броят на двигателите, трансмисиите, 
стрелата и опциите в кабината форми-

рат над 1 000 конфигурации, които се 
изграждат в сърцето на производстве-
ния комплекс на JCB в Рочестър. 
Над 35 000 тона стомана годишно се 

превръщат в шасита, стабилизиращи 
подпори и стрели. Листовата стомана 
се подава в две основни производстве-

40 ГОДИНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ LOADALL

Продължава на стр. 7
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От 2017 година Екофол произвежда 
AD BLUE под лиценз, издаден от VDA 
(Асоциация на германската автомобил-
на индустрия) и в партньорство с ита-
лианската компания BLUEBASIC SRL. 
Всяка партида преминава през тристе-
пенен контрол, гарантиращ 100% спазе-
ни параметри. Съхранява се за период 
от дванадесет месеца при температури 
от -50С до 300С в плътно затворени кон-
тейнери или туби, защитени от пряка 
слънчева светлина и прах. За да се 
гарантира качеството на продукта, е 
нежелателна употребата на контейнери 

или туби,  различни от оригиналните.
Продуктът се  изследва в герман-

ската лаборатория ASG Analytk - Service 
Geselschaft mbH, с пълна акредитация 
на анализ и изпитвания на AdBlue® за 
съответствие със стандарта ISO 22241. 
Оборудването, с което се произвежда, 
доставя или съхранява AdBlue®, не се 
мие с обикновена вода, защото дори 
обикновената вода е замърсител за 
този изключително чист разтвор.
Доставката  до земеделските про-

изводители се осъществява в туби от 
10 литра, в 100-литрови IBC контейне-

ри, а за по-големи количества е въз-
можно да се транспортира с камион 
- цистерна. 
ЕКОФОЛ гарантира спокойствието 

на клиентите относно качеството на 
доставените продукти, като съхранява 
в архива си проби от всяка произведе-
на партида AdBlue® в продължение на 
две години.
ЕКОФОЛ произвежда всичките си 

продукти с мисъл за природата, чрез 
внедрената си система за управление 
по околна среда ISO 14001:2005.

По материали на Екофол

НОВО ХИМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО В ЕКОФОЛ
ДОБАВКАТА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ AD BLUE

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

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС „МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ - 2017

- Инж. Узунов, Раломекс е тради-
ционен участник на Бата Агро.

- Да, досега не сме пропускали из-
дание. Участвали сме дори в първите 
2 изложения, които бяха под различно 
наименование – „Зара агро”. За нас е 
важно да се включваме в такива из-
ложения, защото тук се показват ино-

РАЛОМЕКС С НОВА ТЕХНИКА 
НА ВСЯКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Интервю с инж. Рашид Узунов, 
гл. инж. „Раломекс” АД

Продължава на стр. 8

ДЪРЖАВАТА ДА ПОДКРЕПИ 
МАЛКИТЕ ФИРМИ

Материалите за машиностроене в 
България са доста по-скъпи, в срав-
нение с други държави. Това води до  
по-висока себестойност на българските 
продукти и неконкурентната им цена на 
пазара. В страната ни за съжаление не 
се произвеждат най-главните материа-
ли, свързани с изработката на техни-

Галина Стефанова, фирма „Белла”, 
пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 6

Предстоящият V Меж-
дународен научен конгрес 

„Машини за селското стопанство“ 2017, 
който ще се проведе от 21 до 24 юни, 
2017 г. в хотел „Аква Азур“ в курортния 
комплекс „Св. св. Константин и Елена“ 
във Варна, има за цел да предостави 
място за среща на учените от различ-

ни страни, които да представят своите 
научни достижения и да дискутират по 
проблемите на механизацията на земе-
делието.
Машините са основата, върху коя-

то се изгражда съвременното земе-
делие. Учените са призвани да ги 
създават и да бъдат двигателя на нау-

чно-техническия прогрес.
Ще бъдат представени повече от 80 

доклада на учени от 15 държави - Алба-
ния, Беларус, Грузия, Израел, Казахстан, 
Полша, Русия, Словакия, Саудитска Ара-
бия, Турция, Украйна, Унгария, Чехска 
Република, Южна Африка и България. 

Продължава на стр. 7
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Земеделие

ИНСТИТУТЪТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
Е ТЪРСЕН ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПАЗАРЪТ НА ПОДЕМНО-
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА РАСТЕ

www.tractorinvest.com

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

- Г-н Йовчев, представете накратко 
Евромаркет.

- Евромаркет е на пазара вече 25 
години. Това е най-голямата компания 
за продажба на строителна и индус-
триална техника. Няма направление в 
индустрията и в селското стопанство, 
в което да не сме представени. Има-
ме възможност да работим с най-го-
лемите български предприятия, както 
и с немалка част колеги изложители 

на Бата Агро. 
- Кои са ключовите експонати на щанда на Евромаркет 

Кари тази година?
- Един от основните ни акценти на тазгодишното издание 

на Бата Агро е подемно-транспортна техника Toyota BT – 
бранд, който е номер 1 по продажби над 10 поредни години 
в световен мащаб. В България също е пазарен лидер. От 
една страна, причината за това е изключителната надежд-
ност на тези машини, а от друга – постоянният стремеж на 
Toyota да въвежда иновации в продуктите си. Тенденциите 
в сферата на подемно-транспортната техника са минимизи-
ране стойността на товаро-разтоварните дейности, в което 
марката е ненадмината.
Друго специфично предимство, благодарение на което 

Toyota е лидер в бранша, е системата за активна стабилност, 
патентована от компанията, която предпазва машината от 
преобръщане и разсипване на товара. Това е едно изключи-

„ТРАКТОР ИНВЕСТ” 
С НОВИ ПРОДУКТИ

Георги Петров, маркетинг 
и търговски мениджър на „Трактор 
инвест”, пред в. „Земеделска техника”
На Бата Агро представихме нови 

машини. „Трактор инвест” основно 
предлага техника за растителна защи-
та, имаме пръскачки и мулчери. Нов 
продукт е навесният модел пръскачка 
с вместимост 1200 литра, с 15 метра 
хидравлична щанга. Тя е предназна-

Продължава на стр. 6

Интервю с Йонко Йовчев, търговски представител 
на „Евромаркет Кари” АД

Интервю с Радослав Христов, зам. председател 
на Тракийския съюз на зърнопроизводителите

Продължава на стр. 9

ФЕРМЕРИТЕ 
ДА СЕ ОБЕДИНЯТ

(Продължава от бр. 12)
- Как се развива земеделието в 

Старозагорска област?
- България чисто географски е раз-

делена на 2 – северна и южна. Никому 
не е тайна, че Северна България, погле-
днато даже и в исторически аспект, е 
била аграрната част на страната. Там и 
климатичните условия са по-благоприят-
ни, почвеното плодородие е по-добро. 
Южна България също е земеделска, но 

тук климатичните особености са малко по-различни. В нея 
винаги има средно с около 20% по-малко валежи отколкото 
в Северна България. Добре знаем, че зърнопроизводството 
като цяло е много зависимо от метереологичните условия 
и от валежите. Ако отглеждаш една култура в оранжерия, я 
контролираш изцяло – колко препарат ще се сложи, колко 
вода ще бъде пусната по съответната инсталация. При зър-
нопроизводството тези неща няма как да се контролират. 
Вярно е, че много от колегите опитват да правят поливно 
земеделие, но с цената на огромни инвестиции, тъй като 
поне в България държавата в тази сфера не съдейства с 
подпомагане. Много от колегите, които са ходили в Гърция 
и в Турция, държави, които са с бих казал по-лоши клима-
тични особености от България, развиват поливно земеделие 
и имат много по-големи добиви от нас. Българските реки, 
които се вливат там, напояват и тях.
Вече почти 10 години, с програмите за развитие на сел-

ските райони, не успя да се подпомогне поливното земеде-
Продължава на стр. 9

- Проф. Атанасова, от кога се от-
белязва празникът на Института? От 
колко човека се състои екипът Ви?

- От 2012 г., на 9 май (6-та поред-
на година) колективът на ИДР празну-

ва своя традиционен професионален 
празник „Цветята - символ на пролетта 
и красотата“. През тази година Инсти-
тутът по декоративни растения навърш-
ва 38 г. от създаването си през 1979 г., 

като самостоятелна Опитна станция по 
цветарство и декоративни храсти – с. 
Кубратово.
Всяка година на тържеството при-

Интервю с проф. Бистра Атанасова, директор на ИДР – София

Продължава на стр. 10
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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.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-

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.
     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

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, 0885 33 13 55, ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800

John Deere 6620 130 2006 3360
John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 8345R 345 2010 6495
John Deere 7215R 215 2011  813
John Deere 8260R 260 2013 1366
John Deere 8360R 360 2011 3256

John Deere 5090G   90 2012 1872
John Deere 5515   80 2008 3300
Case MX 310 310 2009 7952
Deutz Fahr L720 220 2008 4600

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998

МЕГАТРОН - 0888/686 419

ТИП МАШИНА МОДЕЛ ГОДИНА МОТОЧАСОВЕ МОЩНОСТ
ДВИГАТЕЛ/ 
ХЕДЕР

ЦЕНА

ТРАКТОР CLAAS AXOS 330 CL 2012 260 92 4-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS AXOS 340 2013 1300 100 4-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS ARION 520 CIS 2008 4600 125 4-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2010 4100 125 6-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2011 3300 125 6-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS AXION 820 CEBIS 2008 3100 230 6-цилиндров По запитване

ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2010 4480 260 6-цилиндров По запитване

КОМБАЙН CLAAS TUCANO 470 2011 1700/1100 329 хедер V7,50 По запитване

КОМБАЙН CLAAS LEXION 570 2005 3800/2140 427 хедер C7,50 По запитване

КОМБАЙН CLAAS LEXION 760 2013 1200/840 530 хедер V10,50 По запитване

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.

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

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.

• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-фор-
сиран; За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Бол-
гар“ Т-54 В. Тел.: 0887/391 203.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ MANITOU MLT 737 NEWAG

ДЪРЖАВАТА ДА ПОДКРЕПИ МАЛКИТЕ ФИРМИ
Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 2
и пътен транспорт. В комбинация с ме-
ханична 4-скоростна кутия, тя осигурява 
лесно адаптиране на скоростта в зави-
симост от приложението.
Трансмисията с преобразувател на 

въртящия момент със скоростна кутия 
Powershift Plus е лесна за експлоатация. 
Превключването на скоростите става 
със съединител в ръчен и в автоматичен 
режим.

M-Varioshift ви позволява да регули-
рате скоростта на движение до 40 км/ч 
и теглителната сила в зависимост от 
приложението. Само с един жест изби-
рате скоростта (2 скорости) директно от 
джойстика JSM® (бутони +/-).
С M-Vario Plus плавно достигате до 

40 км/ч без превключване на скоростта. 
Тази постоянно променлива трансмисия 
(CVT) се състои от два радиално-бутал-
ни хидродвигателя, захранвани от хи-
дравлична помпа. При ниска скорост 
са активни двата двигателя. Теглител-
ната скорост тогава може да се срав-
ни с трансмисия с преобразувател на 

въртящия момент. При висока скорост 
е активен единият двигател. Максимал-
ната скорост се достига без загуба на 
енергия и осигурява запазването на ви-
сока теглителна сила. Консумацията на 
гориво е оптимизирана. Шумовият дис-
комфорт, предизвикван от трансмисията, 
е ограничен.
Регулирането на хидравличния поток 

се извършва чрез навигационен бутон. 
Изборът на предна и задна хидравлична 
линия става с 2 DSB бутона.
Радиаторът позволява лесна под-

дръжка, с по-малко разходи. Почиства 
се автоматично – на всеки 3 минути се 
обръща посоката на въздушната струя. 
Охлаждането е винаги оптимално, осо-
бено в запрашена среда, с наличие на 
слама или птичи тор. 
Технологията, патентована от Manitou, 

разполага с DSB бутони с LED светлини 
и цветни кодове.
Моделите от серията NewAg се отли-

чават с изключително добра видимост. 
Ъгълът на всеки сегмент от решетката на 
покрива е старателно премерен, в зави-

симост от височината на повдигане, така 
че да имате възможност свободно да 
следите товара, независимо от неговото 
положение. 
Ниско разположения шарнир на 

стрелата и монолитна конструкция на 
предното стъкло осигуряват видимост 
на 360°.
Функцията за размразяване на ог-

ледалото за обратно виждане дава въз-
можност за ефективна работа независи-
мо от метеорологичните условия.
Оборудването на Manitou предлага 

текстилна седалка, кормилна колона, 
която може да се регулира по височи-
на и дълбочина, електрически стъкла и 
др. Кабината е обезшумена. Стъпалото 
с противохлъзгащо покритие и голе-
мите ръкохватки на колоната на това-
рача правят слизането и качването още 
по-лесни.
Всички управляващи елементи са 

ясно обозначени с пиктограми и цвет-
ни кодове, чието разположение може да 
изберете.

По материали на Златекс

ката, което води до техния 
внос от други държави и 
допълнителното им оскъпя-
ване.
На българския пазар на-

маля търсенето на  земедел-
ска техника. В последните 
години при нас се забелязва 
спад в производството на 
техника. Забелязва се, че 
пазарът е пренаситен, тех-
ника се търси периодично, 
за разлика от препаратите 
и семената. В нашата фир-
ма има 23 работници, раз-
полагаме с нова техника за 
производство. Наскоро по 
програма за конкуретнос-
пособност спе челихме нова 
машина за лазерно рязане, 
благодарение на което, вече 
разполагаме с две такива. 
Това ни дава възможност да 
се насочим към сферата на 
услугите за лазерно рязане. 
Затова се ориентираме и 
към друг бранш – с метало-
обработване и рязане на ме-
тали. Регистрирах фирмата 
в Агенцията за насърчаване 
на малкия и средния бизнес, 
която прави посредничество 
между външни лица, които 
търсят услуги и продукти в 
България. Според мен този 
единен портал може да бъде 
полезен, ако се включат не 
само чуждестранни, но и 
български фирми. Държава-
та трябва по всякакъв въз-
можен начин да стимулира 

българското производство, 
да го популяризира и подпо-
мага. Европейските програ-
ми за подпомагане на биз-
неса са полезни, но тогава, 
когато парите се използват 
за това, за което са пред-
назначени. Например, с про-
грамата за конкурентнос-
пособност се възстановява 
70% от общата стойност на 
проекта, което води до на-
маляване себестойността 
на продуктите. Надявам се 
с времето да има яснота по 
проблемите в производство-
то и помощ в решаването им 
от страна на компетентен 
държавен орган.
Имам наблюдения, че 

започват да се създават 
все по-малки земеделски 
стопанства и от все по-мла-
ди хора. Надявам се тен-
денцията да се запази, тъй 
като сме ориентирани и към 
производството на малога-
баритна техника. От друга 
страна, се надявам малките 
стопанства да се насочат 
към използването на естест-
вени торове и най-вече на-
истина проверени препарати 
за третиране и обработка на 
посевите и почвата. Всички 
знаем какви са последстви-
ята от вредните съставки в 
някои от използваните пре-
парати. Трябва по-голям кон-
трол от страна на проверя-
ващите органи. Необходимо 
е съвестно и отговорно да 

използваме земята, защо-
то последствията са само и 
единствено за нас.
Земеделието в България 

космически напредна след 
присъединяването на стра-
ната към Европейския съюз. 
Субсидиите, които се изпла-
щат на база обработваема 
земя на декар, стимулират 
стопаните да не оставят за-
пустели площи. Лошото е, 
че зеленчукопроизводството 
и овощарството не се раз-
виват с такива темпове. Не 
знам дали причината за вно-
са е дефицит на пазара или 
цената, но определено мои-
те предпочитания са за бъл-
гарската продукция, която е 
по-прясна и необработена с 
химикали за издръжливост. 
Напоследък се вижда при-
нуда от страна на държава-
та да се засаждат и други 
култури. Отглеждането на 
лавандула стана много попу-
лярно и успоредно с това и 
доходоносно. Надявам се в 
близките години в световен 
мащаб да се намалят вреди-
те от препаратите за обра-
ботка на посевите и почвата, 
както и глобалното замърся-
ване на планетата. И най-ве-
че се надявам българските 
земи и климат да останат 
все така благоприятни за 
развитието и модернизира-
нето на българското селско 
стопанство.

/ЗТ/

чена за фермери с по-мал-
ки трактори, но разполага 
с всички екстри, които са 
им нужни. Друг нов модел 
е прикачният вариант на 
пръскачката, с обем 3000 
литра, с 18, 21 и 24 метра 
хидравлична щанга.
От мулчерите предста-

вяме нов модел за мали-
нопроизводителите. Мулче-
рът с контейнер е подходящ 
за фермери, които искат да 
изнесат растенията извън 
насажденията. Това е много 
удобно, когато тя е заразе-
на с болести. Другият нов 
модел е Elite Open. Новост 
при него е, че вече е с отво-
рен капак и с подбирачи на 
клони за лозаро-овощарския 
бранш.
Относно състоянието на 

земеделския пазар е оче-
видно, че клиентите изчак-
ват субсидиите. Знаем, че 
заради създалата се поли-
тическа криза се забавиха 
плащанията, още няма ясно-
та и по проектите. Според 
мен има застой на пазара, 
защото клиентите изчакват 
да се възползват по даден 
проект. Мисля обаче, че и 
без проекти пак ще запо-
чне купуването и пазарът 
ще се отвори. Важно е да 
предлагаме нови машини, 
които са необходими за 
ефективно земеделие.

/ЗТ/

„ТРАКТОР ИНВЕСТ”...
Продължава от стр. 4

ЗТ
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40 ГОДИНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ LOADALL
ни линии - една за стрели и друга за 
шасита, със странична производстве-
на площ за стабилизиращи подпори. 
Стоманата се нарязва с помощта на 
управляван от компютър лазер и CNC 
машини за плазмено рязане. 650-тонна 
преса се използва за формиране на 
кутиеобразния профил на стрелата, а 
в страните на шасито се пробиват и 
резбоват всички необходими отвори. 
Всички структури на шасито и стрелата 
се заваряват на ръка. До 70% от завар-
ките на шасито и стрелата се извърш-
ват от роботи, а трудните за достъп 
места се заваряват ръчно. Годишно в 
производството на Loadall се използва 
14 509 818 м заваръчна тел. Оконча-
телната обработка на монтажните точ-
ки на стрелата се извършва с двойна 
пробивнофрезна машина, за да се оси-
гури перфектно подравняване на двата 
отвора. Два машинни центъра, упра-
влявани от компютър, пробиват, резбо-
ват и завършват секциите на стрелата, 
които след това са готови за сглобява-
не. Стрелите, шаситата и стабилизато-
рите преминават през двучасов процес 
на боядисване, като се започне със 
струйна обработка на повърхностите 
за отстраняване на замърсяванията и 
подготовка на стоманата за боядисва-
не. Всички компоненти се боядисват 
преди сглобяването, за да се осигури 
висококачествен финиш. JCB използва 
73 000 литра грунд и 50 000 литра гланц 
всяка година при боядисването на то-
варачите Loadall. 
Завършените компоненти се изпичат 

при 90-1200C, за да се осигури яко за-
щитно покритие на машината. Въпреки 
че жълтото е най-популярният цвят, кли-
ентите могат да поръчат Loadall в собст-
вения си фирмен цвят. 
В производството работят над 300 

души, а повече от 460 са заети в сгло-
бяването на Loadall. Линиите за пред-
варително сглобяване са разположени 

и от двете страни на главните линии за 
сглобяване и подготвят кабелните сно-
пове, двигателите и скоростните кутии, 
кабините и сглобките на моста. Те се 
подават към главните линии, когато е 
необходимо, осигурявайки бързото пре-
минаване на продукцията през процеса. 
Мостовете на JCB се оборудват с 

колела и се прикачват към шаситата. 
Следват хидравличните клапани, цилин-
дрите и останалите елементи от отдела 
за хидравлични компоненти в производ-
ствения обект в Рочестър. 
Двигателите от JCB Power Systems 

се прикачват към трансмисиите от JCB 
Transmissions, с ауспуси и други до-
пълнителни принадлежности, които се 
подават от линиите за предварително 
сглобяване.
Всеки отделен товарач JCB Loadall 

има около 3 000 компонента и до 1000 
възможни конфигурации, като всички се 
координират стриктно. Пълното сглобя-
ване на един товарач включва 35 етапа 
на изграждане и отнема приблизително 
осем часа.
Кабините на Loadall пристигат напъл-

но завършени и се монтират заедно с 
охлаждащия пакет на машината. Трите 
пункта за проверка гарантират, че вся-
ка от машините удовлетворява стрикт-
ните стандарти за качество на JCB.
Добавят се масла и сервизни теч-

ности и двигателят се стартира. Всеки 
товарач преминава през стендове за 
тестване и двигателят и трансмисията 
се подлагат на 13-минутни скоростни те-
стове за калибриране на задвижващата 
система.
След като загреят, товарачите по-

стъпват в UVXPOSE кабина, която из-
ползва ултравиолетова светлина, за 
да провери целостта на хидравличните 
компоненти. Първоначално заредените 
масла и течности съдържат добавка за 
проследяване, която се вижда лесно 
при ултравиолетова светлина.
Следва съоръжението за външно 

тестване и 10 оператори извършват 
интензивни тестове на работата. Те 
включват подгряване, тестове на кор-
милното управление и теглото. Освен 
това се монтират и тестват поръчаните 
приспособления към товарача.
Машините постъпват във втора 

UVXPOSE тъмна стая с ултравиолето-
ва светлина за проверка като част от 
допълнителния качествен контрол при 
издаване преди да се отправят към цен-
търа за проверка преди доставката.
През август 2016 г. JCB отвори цен-

тър за клиентите на Loadall. Всяка от 
машините постъпва в него след про-
верката преди доставката, където се 
проверява отново. Поставят се пре-
дупредителните табели и се завършва 
персонализацията с добавяне на кутии 
с инструменти, осветление и допълни-
телно опционално оборудване.
Иновация в центъра за клиенти на 

Loadall е Командният център. Всеки 
модел Loadall има фабрично вградена 
телeматична система LiveLink на JCB, 
която подава информация в Команд-
ния център. Освен това се импортират 
данни от центъра за техническо онлайн 
обслужване на JCB и от обаждания и 
сигнали на клиенти.
Екипът сверява цялата налична ин-

формация от Loadall по целия свят. 
При регистриран проблем се стартира 
процес на проучване по случая и ако 
то е свързано с производството, може 
да се подаде бързо обратно към фа-
бриката. След това Командният център 
проследява производството на следва-
щата партида машини, за да се увери, 
че качеството отговаря на най-високите 
стандарти.  
Системата значително подобрява 

скоростта на обратната връзка от ма-
шините в работа на полето и в стопан-
ствата, на която в противен случай би 
отнело седмици да достигне обратно до 
производството. 

По материали на Оптиком

Продължава от стр. 2

На конгреса ще присъстват 
четирима академици, повече 
от 60 професори и доценти, 
млади научни работници и 
докторанти. По време на съ-
битието ще бъдат  обсъдени 
нови конструкции машини, 
създадени в различните науч-
ни институти и университети, 
нови технологии на почвоо-
баботка, сеитба и прибиране 
на реколтата, проблемите за 
опазване на почвените и во-
дните ресурси.
Особен интерес предиз-

викват докладите, създадени 
от международни колективи 
от учени от Националния 
университет по биоресурси 
в Киев, Украйна, начело с 
академик Валерий Адамчук 

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС „МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ - 2017
и академик Влади-
мир Булгаков, Аг-
рарния университет 
в Нитра, Словакия, 
начело с проф. 
Павол Финдура и 
Русенския универ-
ситет начело с чл. 
кор. Христо Белоев 
и доц. Георги Ми-
тев. Академик Джемал Каци-
тадзе от Грузия ще предста-
ви доклад за възможностите 
за подобряване надежността 
на земеделските машини, а 
академик Саяхат Нукешев от 
Казахстан - резултатите от 
изпитване на нов тип култи-
ватор за едновременно вна-
сяне на минерални торове 
на различна дълбочина. Ин-
тересен е докладът на проф. 

Гуревич, проф. Керен и проф. 
Ласло от Израел, разглеж-
дащ въпросите за формира-
не на оптимална политика 
за прибиране на реколтата. 
Заслужава да се споменат и 
докладите на проф. Тадеуш 
Паволски от Познан, Полша, 
проф. Валентина Кундиус от 
Алтайския аграрен универ-
ситет, Русия, проф. Неримов 
от Санкт-Петербургския аг-

рарен университет и други.
Българската наука в об-

ластта на механизацията на 
земеделието е представена 
от Русенския университет, 
Аграрния университет - Пло-
вдив, Тракийския университет 
и ИПАЗР „Никола Пушкаров“.
Със своето пето изда-

ние, с широкото присъствие 
на известни учени от много 
страни, с интересните и на 
високо ниво научни докла-
ди, Международният кон-
грес „Машини за селското 
стопанство“ все повече се 
утвърждава като един от 
най-авторитетните научни 
форуми в Югоизточна Евро-
па в областта на механиза-
цията на земеделието.

По материали на НТСМ

Продължава от стр. 3

ЗТ
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РАЛОМЕКС С НОВА ТЕХНИКА НА ВСЯКО ИЗЛОЖЕНИЕ
вации - машини, технологии. 
На едно място се събират 
любители на техника от 
различни браншове от зе-
меделието и така се сверя-
ват часовниците. Лошото е, 
че изложенията в България 
през последните години се 
превърнаха не в панаири, на 
които да се показва нещо 
ново, а в тържища, където 
масово вносителите пред-
ставят всичките си машини 
и се опитват да ги продадат. 
На изложенията ние ви-

наги участваме с нови раз-
работки, стараем се да по-
кажем каква е тенденцията 
в развитието на дадената 
машина или в определена 
технология за обработка. 
Многото изложения в Бълга-
рия са малко безсмислени. 
Земеделските производите-
ли, посещавайки ги в раз-
личните райони на страната 
за една година, не виждат 
нищо ново. Секторът не се 
развива толкова бързо. В 
Германия селскостопанско 
изложение има на две годи-
ни веднъж, а в България по 
3-4 годишно. В крайна смет-
ка ние се съобразяваме с 
обстоятелствата, дори да са 
много изложенията, участва-
ме в големите, защото така 
поддържаме присъствието 
си на пазара. В България той 
е много малък и пропускане-
то дори на едно изложение 
веднага буди съмнение в зе-
меделските производители 
какво става с тази фирма.
Тази година ще участва-

ме на Агритехника в Хано-
вер, Германия с топ проду-
ктите си. На това изложение 
наистина се показва нещо 
ново и то е предназначено 
за производители на земе-
делска техника. Надяваме 
се да се представим добре 
като българска фирма.

- Кажете ни малко пове-
че за Сдружението на про-
изводителите на земедел-
ска техника.

- „Раломекс” е сред ос-
нователите и е член на 
управителния съвет на това 
сдружение. За съжаление 
обаче, в годините, когато то 

се основаваше, имаше 80 
български производители, 
сега останахме не повече от 
8. Много колеги ограничиха 
своето представяне на паза-
ра, което се дължи основно 
на конкуренцията. Сдруже-
нието в момента съществу-
ва, но не може да развие 
сериозна дейност, свързана 
със защита и популяризира-
не на нашето производство 
поради липса на финансов 
ресурс и на интерес от стра-
на на някои членове. През 
последната година не всички 
плащат членски внос. Това 
не е хубаво, защото когато 
сме обединени, можем да 
бъдем забелязани. Сега са-
мостоятелно всеки се стре-
ми да бъде забелязан, което 
струва много финансов ре-
сурс на предприятието. Аз 
съм оптимист – надявам се, 
че Сдружението ще намери 
сили да възстанови това, 
което беше преди години, 
когато бяхме фактор, с който 
се съобразяваше и Минис-
терството на земеделието. 
Благодарение на Сдруже-
нието преди години стартира 
финансирането чрез фонд 
„Земеделие” на земеделски-
те производители за закупу-
ване на българска техника. 
Като сдружение ние винаги 
сме работили в посока да 
защитаваме българското ма-
шинно производство. Добре 
е, че имаме собствен орган 
- вестник „Земеделска тех-
ника”. През всичките години 
той винаги е бил с нас, с на-
шите проблеми. 
Нужна ни е сериозна под-

крепа от страна на държава-
та, защото през последните 
години освен вносът на нова 
техника, се усили и вносът 
на техника втора ръка. 
Именно това съсипва родно-
то производство и нарушава 
много баланса в бизнеса. 
Да се обърне внимание не 
да се забрани вносът на ма-
шини втора употреба, а да 
има все пак някакви лостове 
за регулиране, така че земе-
делските производители да 
предпочетат новата машина 
пред вносната втора упо-
треба. Такива практики има 

Продължава от стр. 3 в Румъния, в Полша. Там се 
субсидират земеделските 
производители, закупуващи 
нова техника от техни про-
изводители. В Румъния на 
земеделските производи-
тели се възстановява 4 000 
евро от стойността на всеки 
купен трактор родно произ-
водство.

„Раломекс” като фирма 
през последните години ре-
ализира много проекти по 
оперативна програма „Конку-
рентноспособност” и обнови 
значително технологичния 
си парк. В момента имаме 
машини на по-малко от 7 го-
дини. Това гарантира една 
висока точност на техноло-
гичното оборудване, съот-
ветно и висока точност и на-
деждност на произвежданите 
машини. По нищо не отстъп-
ваме на западните машини – 
нито като конструкция, нито 
като технология и визия, нито 
с технологичното оборудване 
на фабриката ни. Дори смя-
там, че в някои аспекти ги 
превъзхождаме. Използваме 
една от най-новите бояджий-
ски линии, имаме две зава-
ръчни роботоризирани систе-
ми за заваряване на големи 
и на по-малки детайли. Няма 
сектор в производството, в 
който да не сме обновили 
технологичния си парк. Един-
ственото, в което трябва да 
получим някаква подкрепа, 
е да се обръща внимание и 
на българските производите-
ли – да се направи така, че 
земеделците да имат интерес 
да купят българска техника. 
Мисля, че с много работа и 
малки стъпки нещата ще се 
наредят. Тук е мястото на 
Сдружението на българските 
производители на земедел-
ска техника.

- Има ли нови изделия 
в портфолиото на „Рало-
мекс”?

- На Бата Агро предста-
вихме 2 изцяло нови про-
дукта. Това е Стърнищен 
култиватор, който не е нов 
като технология, но усъ-
вършенстван като изделие. 
Познат е на българския 
земеделски пазар и на зе-
меделските стопани. Проуч-
вайки мненията на клиен-
тите ни, в конструирането 
и производството на тази 
машина, се постарахме да 
отстраним недостатъците на 
съществуващата технология. 
Машината е изключително 
надеждна и е произведена 

за нашите агротехнически и 
климатични условия. Това е 
предимството й спрямо за-
падните аналози. Другата 
нова машина е Комбиниран 
култиватор-компактор. При 
него предният и задният ро-
тор са опора на култивато-
ра, а с работните органи се 
регулира дълбочината заед-
но и едновременно. Това са 
двата ни нови топ продукта. 
Във всяка машина имаме ня-
какви подобрения, които са 
продиктувани от това, което 
е показала по време на ра-
бота през годините, както и 
от съветите на клиентите.  

- Какво е състоянието на 
земеделския пазар според 
Вас днес?

- В момента се реализи-
рат проекти по вече затво-
рени и все още отворени 
програми. Миналата година 
при нас, а и в целия сек-
тор, се усети осезаемо за-
бавянето на одобрението 
на тези проекти. Като цяло 
през последната година, го-
дина и половина има застой 
на пазара на земеделска 
техника – не само в прикач-
ния инвентар, но и в трак-
торите и комбайните. Посте-
пенно започнаха да идват 
проекти. Надяваме се на 
по-осезателно раздвижване 
на пазара.
В момента в „Раломекс”, 

спрямо миналата година, 
има около 15% ръст в про-
изводството и близо 40% в 
машините, които изнасяме 
за Румъния, това е един от 
най-силните ни пазари. Тен-
денцията според мен е, че 
търсенето на земеделска 
техника няма да е толко-
ва голямо както беше през 
последните години. Пазарът 
се насити, има и много вно-
сители, което за земедел-
ците е добре – така могат 
да постигнат по-добри цени 
на това, което търсят. На-
блюдавам, че започна едно 
по-разумно търсене на тех-
ника. Не се купува нещо 
само защото има пари в да-
ден проект, а се инвестира 
разумно. Машините, които 
ние предлагаме са за основ-
на обработка на почвата и 
трябва да намалят себестой-
ността на продукцията. Вече 
се търси баланс между цена 
и качество. За да се докаже, 
че даден продукт е добър, 
трябва да мине поне една 
стопанска година.

Доника Асенова
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телно важно за сигурността 
на товаро-разтоварните дей-
ности, защото предпазва 
клиента от непредвидени 
разходи и загуби. Система-
та за активна стабилност се 
предлага като стандартна за 
машините Toyota от близо 15 
години и все още няма ана-
лог на пазара. 
Посетителите на нашия 

щанд имаха също възмож-
ност да наблюдават де-
монстрации на почистваща 
техника HAKO – водеща ком-
пания с доказано немско ка-
чество. Машините на марка-
та се отличават с вградените 
в пласмасовия си корпус 
сребърни йони – технология, 

чрез която се извършва ав-
томатично дезинфекциране 
при самото почистване. В 
допълнение, ако в машината 
бъде забравена вода, това 
покритие значително заба-
вя развитието на бактерии и 
плесен.
Не на последно място, 

на щанда ни можеха да се 
видят олекотени товаро-раз-
товарни рампи на VM system 
- невероятно практично и 
евтино решение за хората, 
които искат да приспособят 
бусове и ванове за подобен 
тип дейност. 

- Какви са вашите наблю-
дения за пазара на подем-
но-транспортна техника?

- Пазарът на подем-

но-транспортна техника от-
белязва постоянни ръстове 
всяка година. Все по-нале-
жаща е необходимостта от 
подмяна на вече остарялата 
техника с нова. Преди го-
дини клиентите използваха 
стари машини, наследени от 
времето на социализма, кои-
то са по-малко продуктивни, 
но вече узряват за идеята, 
че новата техника е иконо-
мически обоснована, мно-
го по-изгодна, с минимални 
разходи за поддръжка и го-
риво. Ето защо според мен 
предстои голямо обновяване 
на машинния парк.
Разбира се, Евромаркет 

бележи ръст паралелно с 
развитието на пазара. Ма-

шините, които предлагаме, 
макар да са по-скоро съ-
пътстващи и второстепенни 
в сферата на селското сто-
панство, са изключително 
необходими, защото стопан-
ствата се нуждаят от това-
ро-разтоварни дейности. 
Колкото по-голямо е едно 
стопанство, толкова по-го-
лям е и неговият склад – а 
той има нужда от обслужва-
не. Ето защо, дори ако кли-
ентите се фокусират върху 
големи машини, винаги идва 
моментът, в който им е не-
обходима подемно-транс-
портна техника. Тогава се 
доверяват на Евромаркет 
Кари.

 Доника Асенова

лие, за да могат колегите да си купят 
необходимите инсталации или поне част 
от тях. До днес в България все още е 
много трудно със сондажи да развиваш 
поливно земеделие. В Америка всичко 
се гради в сондажите, на кладенците, 
до които всеки има достъп и много 
лесно се дава разрешение, докато тук 
нещата минават през една огромна и 
трудна бюрократична система. На прак-
тика колегите, там където няма водоиз-
точници, няма как да поливат. За мен 
предизвикателството пред зърнопро-
изводството в Старозагорска област е 
как да направим така, че да увеличим 
поливните площи. В България до края 
на социализма са се поливали 12 ми-
лиона декара, а в момента се поливат 
2 милиона. Това се получава, защото 
няма никакви стимули един земеделски 
производител да развива стопанството 
си в насока поливно земеделие. Тоест 
инвестицията на 100% трябва да бъде от 
него. Ако трябва да вмъкна една голяма 
скоба ще кажа, че „Напоителни систе-
ми” определят водата за напояване и тя 
за всички сектори е различна. Ако за 
оризопроизводството 1 куб. м вода е 2 
стотинки, за зърнопроизводството е 18 
стотинки, почти 10 пъти по-скъпа. Един 
зърнопроизводител, за да полее 2 пъти 
1 декар, му трябват 150 лв и преките му 
разходи също са 150 лв, получават се 
300 лева разход на декар. Не виждам 
каква култура трябва да отглеждаме, за 
да получим такива добиви, за да можем 
да си платим поливката и преките раз-
ходи. Скъпата вода, продавана от дър-
жавата, обезсмисля използването на 
поливно земеделие. На въпроси защо е 
толкова скъпа отговорът е, че площите 
са много малки. Ние искаме да се нама-
ли цената на водата, за да се увеличат 
площите, но те казват, че първо площи-
те трябва да се увеличат.

Бъдещите предизвикателства са 
свързани с развитието на технологиите 
– тоест нагаждане към определен реги-
он с определени технологии. Много от 
колегите вече опитват безоранната тех-
нология, директните сеитби. Опитват да 
оптимизират разходите си. Това е ос-
новният ни проблем в момента. Към това 
се стремим, тъй като доходите няма как 
да ги увеличим. Подпомагането до 2020 г. 
е ясно. То трябваше уж да стигне до 42 
лева на декар, но се оказа, че стигнахме 
30 лева на декар, 30% по-малко, защото 
40% от средствата, които бяха по първи 
стълб, бяха заделени за т. нар. приори-
тетни, уязвими сектори. Не казвам, че 
това е лошо, но все си мисля, че трябва 
да бъде намерен баланс в подпомага-
нето на отделните сектори, за да има 
справедливост.

- Какво е значението на Бата Агро 
за земеделските производители?

- Аз от самото начало съм оптимис-
тично настроен към това изложение. Ка-
зах на тогавашния председател, че Бата 
Агро има огромно бъдеще. Има нужда 
от такова събитие, мястото на провеж-
дането му е изключително подходящо, 
в центъра на България. В този регион 
са ситуирани много компании, които се 
занимават с търговия и внос на земе-
делска техника, което чисто географски 
е добре. За земеделските производите-
ли е важно, защото те се запознават 
с новостите не само в техниката, но и 
в инвентарите и технологиите. Органи-
заторите, търговците, които внасят аг-
ротехника в България, мога да кажа, 
че са на едно над средноевропейско 
ниво, много добре се презентират. Рад-
вам се, че голяма част от тях насочиха 
усилията си и това, което предлагат е 
не само в сектор зърнопроизводство, 
но и в зеленчукопроизводството, в ло-
зарството. Мисля, че за държава като 
нашата веднъж годишно изложението 

е напълно достатъчно. Най-голямото 
европейско изложение „Агротехника” в 
Хановер се провежда през година. Но 
тъй като през последните години не-
щата са по-динамични откъм развитие 
на техника, земеделската техника не е 
като преди 15 години, в България из-
ложения има по-често. Сега вече поч-
ти всяка година всяка марка предлага 
нови модели инвентари и чисто техно-
логично развитие на определена тех-
нология. С вносителите на агротехника 
се шегуваме, че трябва да назначаваме 
компютърни специалисти, а не механи-
затори, защото нивото вече е такова, че 
компютъризацията в земеделската тех-
ника навлиза с бързи темпове и се иска 
хората да бъдат много добре обучени.
Не съм добре запознат с всички 

производители и цялата техника, която 
се предлага на пазара. Прави ми впе-
чатление, че през последните години 
има български фирми, български про-
изводители, които се представят доста 
добре и успяват до голяма степен да 
въведат част от технологиите в произ-
водството на своите машини. Факт е, 
че се усеща развитието на българските 
фирми в производството на земеделска 
техника и те догонват своите конкурен-
ти от Европа, което им прави чест.

- Какво е значението на Отличието 
„Принос в механизацията на земеде-
лието”?

- Важно е да има такъв конкурс, 
защото той обединява всички в земе-
делския бранш и показва най-новите 
машини, технологии в областта и ре-
зултатите, които се получават при тях-
ното прилагане. Производителите и 
вносителите представят най-новата и 
най-добрата си техника, а фермерите 
се ориентират каква машина ще им 
бъде най-полезна за едно конкурент-
носпособно земеделие.

Доника Асенова

ПАЗАРЪТ НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА РАСТЕ
Продължава от стр. 4

ФЕРМЕРИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ
Продължава от стр. 4
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състват председателят, зам. председа-
телят, гл. научен секретар и началници 
на отдели на Селскостопанска акаде-
мия, колеги от ИАСАС и фонд "Земеде-
лие", редактори на списания, земедел-
ски производители и бивши служители 
на ИДР. 
На празника директорът на институ-

та отбелязва с доклад постиженията на 
колектива и направените подобрения 
през предходната година, като връчва 
грамоти на отличилите се служители 
за прецизно изпълнение на преките им 
задължения и за активно участие при 
провеждане на мероприятията на ИДР. 
Тази година бяха удостоени с почетен 
знак 8 професори и доценти за дъл-
гогодишна изследователска дейност и 
за принос в развитието на цветарската 
наука. За разработване и одобряване 
на цялостна технология за отглеждане 
на гипсофила, авторите на колектива 
получиха грамоти. Наградени бяха и 8 
служители от отделни звена на инсти-
тута. 
Колективът на ИДР е малък и спло-

тен. Хората са трудолюбиви и затова 
резултати не липсват. За съжаление, 
при всяко следващо съкращение, със-
тавът ни намалява с 2-3 бройки, кое-
то се оказва пагубно за института. 
Към момента списъчният състав е 30 
души, включително научни сътрудници, 
агрономи, техници, лаборанти, работ-
ници и пазачи. Академичният състав е 
представен от общо 10 души - 2 про-
фесори, 3 доценти, 1 главен асистент 
и 4 асистенти. Независимо от малкия 
брой служители аз, като ръководител 
на този институт, се гордея с постигна-
тите резултати и с тяхната отзивчивост 
и подкрепа в трудни моменти.
Привличането на млади кадри е 

изключително трудно, но похвално е, 
че през последните 3-4 г. в института 
се обучават 4 докторанти в областта 
на декоративните растения. Поради 
ниските заплати не се надявам те да 
останат на работа при нас. Правим 
всичко възможно да ги задържим, но 
както знаете, определяща е заплатата. 

- Посещават ли Ви земеделски 
производители?

- Да, посещават ни. ИДР сключва 
с тях договори за оздравяване и ми-
кроразмножаване на цветни култури, 
провежда семинари и курсове за обу-
чение на цветопроизводители и люби-
тели на цветя, организира открити дни 
свързани с технологичните аспекти при 
отглеждане на декоративните видове, 
предоставя консултански услуги и др. 
Всяка година ние участваме в про-

веждането на най-малко 4-5 традицион-
ни изложби в София и Пловдив, където 
реализираме голяма част от цветната 
си продукция, съпроводени с множе-
ство консултации, давани на цветопро-
изводители и любители на цветя. 
Хабилитираните учени от ИДР 

участват като лектори при обучения 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” по специалността 
„Декоративни растения”. Само през 
настоящата година са проведени 2 кур-
са. След приключването на лекциите 
курсистите бяха на практика в нашия 
институт, като се запознаха с начина 
на отглеждане на цветните култури. 

- От Холандия и много други стра-
ни се внасят цветя и посадъчен ма-
териал. Какво ще кажете за тяхното 
качество?

- Внесените от чужбина цветя, се-
мена и посадъчен материал от резни-
ци, луковици и грудколуковици в пове-
чето случаи не отговарят на сорта и 
здравословното състояние не винаги е 
добро. За обогатяване на колекциите 
от нови видове и сортове ние също 
закупуваме семена от едногодишни и 
многогодишни цветя, луковици от ла-
лета и гладиоли, но за жалост, те не 
дават нови луковици и детки. Семената 
и посадъчният материал, които предла-
га ИДР, независимо че не са в лъс-
кава опаковка са с добра кълняемост, 
а размножителният материал е безпа-
тогенен и автентичен. Предимство на 
нашите сортове е, че те са създадени 
при климатичните условия на страната 
и са добре адаптирани към тях. Един 
чужд сорт с неизвестен произход крие 

много опасности и може да доведе до 
пропадане на насаждението.

- Няма ли да се ориентирате 
по-силно към бизнес, да произвежда-
те луковици и семена за пазара?

- С този намален състав, както вече 
споменах, и без модерна техника е 
много трудно да увеличим обема на 
цветната продукция, тъй като за разли-
ка от другите селскостопански култури 
грижите по отглеждане и прибиране на 
цветята става предимно ръчно. 
Искам да отбележа, че през годи-

ните много често ИДР е посещаван от 
бакалаври и магистри на Лесотехни-
ческия университет и Биологическия 
факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” в София и от 
студенти на Югозападния университет 
в Благоевград. 
Само за последните 10 години са 

създадени 19 сорта цветя и са разра-
ботени 6 технологии, от които 4 за от-
глеждане на карамфил, лилиум, гладиол 
и гипсофила и 2 за защитени от изчез-
ване видове с декоративен ефект (змий-
ска трева и гърлица). Експериментални-
те разработки на учените се внедряват 
в практиката и експериментално-произ-
водствената база на института. 
В института се съхранява и богат 

генофонд от декоративни растения за 
селекционни цели и за опазване на 
биоразнообразието, като се поддържат 
12 колекции от декоративни видове, 
сортове и хибридни форми, наброява-
щи общо 1450 образци, от които 1250 в 
in vivo колекции и 195 in vitro образци в 
т. ч. 14 защитени диви видове, включе-
ни в Червената книга на България. 
Тематиката на ИДР е специфич-

на и не съвпада с тази на нито един 
институт, тъй като той е единствен у 
нас в областта на цветарската наука. 
Дано и занапред да продължат да се 
разкриват нови възможности и усло-
вия за неговото по-нататъшно разви-
тие. Надявам се в бъдеще българската 
цветарска наука да просперира и да 
продължава да е в полза на нашите 
цветопроизводители.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

ИНСТИТУТЪТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
Е ТЪРСЕН ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Продължава от стр. 4

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС
Доенето на жи-

вотните е основен 
производс твен 
процес, който за-
ема съществена 
част от изразход-
ваното време за 
отглеждането им. 
При извършване-
то му може да се 
направи частично 

автоматизиране на доилните апара-
ти – използване  на доилни автомати 

или да се въведе пълна автоматизация 
– използване на доилни роботи.  Пове-
чето от доилните автомати извършват 
само част от технологичните операции, 
а доилните роботи – всички технологич-
ни операции. 
ДОИЛНИ АПАРАТИ С ПРОМЕНЛИВ 

РЕЖИМ НА ДОЕНЕ 
Те се внедряват за осигуряване 

на по-бързото издояване на кравите, 
предпазване на вимето от заболява-
не  и намаляване на разхода на ръчен 
труд. С тях могат да се комплектоват 

и трите типа доилни инсталации: за 
доене във ведра, с централен млекоп-
ровод и за доене в доилна зала. При 
тези доилни апарати се променят два 
основни параметъра в зависимост от 
скоростта на млекоотдаването: голе-
мината на работния вакуум и честота-
та на пулсациите. По време на доене 
скоростта на млекоотдаването (количе-
ството издоено мляко за единица вре-
ме) се променя. В началото скоростта 
е малка, след това се повишава, дости-
га до определен максимум, след което 

Ангел Трифонов

Земеделие



11
бр. 13-2017

намалява и в края достига до нула, т. е. 
млекоотдаването спира. 
Доенето започва при големина на 

вакуума р = 33 kPa и брой на пулса-
циите с = 48 бр./min  (първа фаза на 
доене). Когато скоростта на млекоот-
даването надвиши 0,2 l/min, доилният 
апарат се превключва автоматично на 
нормален режим на доене – вакуум 
р = 50 kPa и честота с = 60 бр./min 
(втора фаза на доене).
Превключването от по-висок към 

по-нисък вакуум и по-ниска честота в 
края на доилния процес се осъщест-
вява при прагова стойност на млечния 
поток от 0,2 l/min (трета фаза на до-
ене). Доилният процес се прекратява 
след изминаване на известно техноло-
гично време – около 20 s. 
СВАЛЯЩИ ДОИЛНИ АВТОМАТИ 
Те представляват усъвършенствани 

изключващи автомати. При тях след 
приключване на доенето доилният апа-
рат се девакуумира и се отстранява от 
вимето чрез пневматичен силов цилин-
дър 3 и въже 2 (фиг. 1).

 Фиг. 1. Схема на свалящ доилен автомат: 
1 – доилен апарат;  2 – въже; 3 – пневмати-
чен цилиндър; 4 – маркуч; 5 – вакуумпро-
вод; 6 – пневматичен кран; 7 – пулсатор; 8 
– захранващо устройство; 9 – електронен 
панел; 10 – кабел; 11 – маркуч за про-
менлив вакуум; 12 – кабел; 13 – млечен 
маркуч; 14 – млекоизмервател; 15 – мле-

копровод

Управлението на процеса се из-
вършва от електронен панел 9, който 
има електрически връзки с пулсатора 
7, млекоизмервателя 14 и пневматичния 
кран 6. В края на доенето, при дости-
гане на критичния приток на млякото, 
млекоизмервателят 14 подава сигнал на 
електронния панел за изключване. Той 
подава сигнал към пневматичния кран, 
вакуумира се маркучът 4 и чрез бутало-
то в тялото си цилиндърът 3 издърпва 
въжето 2. Преди това електронният па-

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС
нел е подал команда на пулсатора за 
намаляване на нивото на вакуума в до-
илните чаши и въжето лесно ги издърпва 
от цицките. Те увисват на въжето и по 
този начин се избягва и замърсяването 
им (не падат на пода). Изключващите 
и свалящите доилни автомати решават 
проблема с т. нар. „сляпо доене“, но 
не се премахва ефектът, наречен „обра-
тен ток на млякото“. Той се получава от 
колебанията на вакуума и представлява 
движение на мляко и млечни аерозо-
ли от колектора на доилния апарат към 
млечната жлеза. 
Комплексното автоматизиране на 

доилния процес се осъществява в до-
илни зали. При тях се автоматизира 
не само целият доилен процес, но и 
входно-изходните операции, свързани 
с придвижването и фиксирането на 
животните. Местоположението на жи-
вотните пред доилните боксове се оп-
ределя чрез датчици.

ДОИЛНИ РОБОТИ 
Роботът за доене представлява 

програмируем телеманипулатор, по-
добен на тези, които се използват в 
автомобилната и хранително-вкусовата 
индустрия. Разликата е в допълнител-
но монтираната камера и лазер, който 
насочва специална чашка, служеща за 
предварителна подготовка на вимето – 
измиване, подсушаване и масаж. След 
това чашката се прибира и манипула-
торът последователно поставя на вся-
ка от цицките доилните чаши (фиг. 2). 
След доенето ги прибира и ги промива 
– подготвя ги за следващото животно.

Главният ефект от роботизацията на 
доилния процес се дължи на промяна-
та на доилната технология, т. е. пре-
минаване към нов принцип на обслуж-
ване на кравите – самообслужване. 
Животните доброволно, според естест-
вените си потребности и без принуди-
телно въздействие, посещават бокса 
за хранене и бокса за доене, в кой-
то е разположен доилния робот. Така 
средната кратност на доене се пови-
шава до 3–4 пъти на ден. Принципът на 
самообслужване съхранява прецизния 
биомеханизъм на саморегулиране на 
животните при хранене и доене. 
Роботът не допуска некачествено 

мляко с наличие на кръв и остатъчни 
количества от антибиотици. Първите 
струйки мляко отиват в специален съд. 
Роботът следи за евентуални заболява-

ния при животните, като тези на виме-
то. Машината отчита всички параметри 
на млякото – температура, електриче-
ска проводимост, концентрация на со-
матични клетки и др. Предимство на 
системата е, че сигнализира за промя-
ната в здравословното състояние на 
животните и подсказва на ветеринар-
ния лекар да вземе адекватни мерки.
Роботите се произвеждат в два ва-

рианта: еднобоксови за малки стада от 
50 до 65 крави и двубоксови за по-го-
леми стада от 75 до 130 крави. При ед-
нобоксовите роботи в даден момент се 
дои само една крава. При двубоксовите 
манипулаторът едновременно дои две 
крави, като обслужва ту левия, ту де-
сния бокс. Те са и по-ефективни - мно-
гобройните тестове правени с тях по-
казват ниски експлоатационни разходи 
и ниско потребление на ток и вода. 
Първият доилен робот в България 

е внедрен през 2010 г. в кравеферма-
та на Николай Атанасов, намираща се 
недалеч от гр. Харманли, в село Дос-
итеево.
СИСТЕМА ЗА СВОБОДНО ДОЕНЕ 
НА КРАВИТЕ VMS (VOLUNTARY 

MILKING SYSTEM)
 При тази система оборът е разде-

лен на четири сектора – за хранене, за 
почивка, за болни животни и за живот-
ни извън системата за свободно доене 
(фиг. 3). Най-голям е секторът за по-
чивка 15. От него кравите по собстве-
но желание се насочват към вратите 3, 
които имат система за идентификация 
на животните. 
Ако кравата е дойна, вратите я на-

сочват към помещение 1, където е до-

Фиг. 2. Доилен робот

Фиг. 3. Схема на обор с вградена система 
VMS (Voluntary milking system) за свобод-

но доене на кравите: 
1– помещение с доилен робот; 2 – по-
мещение за болни животни; 3 – система 
от автоматично действащи еднопосочни 
врати за пропускане на животните; 4 – 

раздавач на груби фуражи; 5 – помещение 
за хранене на животните; 

6 – автопоилка; 7 – скреперна инстала-
ция за оборския тор; 8 – боксхранилка за 

концентрирани фуражи; 
 9 – врата за внасяне на груби фуражи; 
10 – помещение за животни извън сис-
темата VMS; 11 – врата с еднопосочно 
действие; 12 – автопоилка; 13 – ограда; 
14 – автоматични врати за пропуск на 

паша извън обора; 
15 – помещение за почивка; 

16 – зала за оператора; 
17 – помещение за съхраняване на млякото

ЗТ

Продължава на стр. 12
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Фирма „ЗЛАТЕКС“ е 
официален вносител на 
марката RABE повече от 10 
години. С над 120 години 
опит в производството на зе-
меделска техника, немският 
производител RABE е екс-
перт в почвообработващата и 
сеитбена техника. Продукто-
вата гама включва: култива-
тори, предсеитбена почвооб-
работваща техника, плугове, 
сеялки. Немските машини с 

марката RABE се характери-
зират със следните качества: 
здрава, масивна конструк-
ция; по-добро раздробяване; 
по-малко залепване; по-мал-
ко съпротивление; по-малка 
теглителна сила 
Резултатите, които се 

постигат с техниката на 
RABE са: отлично едновре-
менно обръщане, разрохква-
не и размесване; заораване 
на горния разпрашен слой и 

изваждане на оструктурения 
долен хоризонт; унищожава-
не на поникналата плевел-
на и културна растителност; 
по-добри физични, водни и 
въздушни свойства на поч-
вата.
Днес към продуктовата 

гама на RABE спадат: плуго-
ве – от 3 до 12-корпусни; ди-
скови и активни брани с ра-
ботна ширина от 2,50 до 8 м; 
пневматични сеялки 3 и 4 м, 

комбинирани сеялки.
Плуговете RABE се делят 

на три групи: навесни, по-
лунавесни и прикачни. На-
весните плугове са от 3 до 
6-корпусни, с регулируем 
работен захват. Разстоя-
нието между телата е 100 
см, а височината на рамата 
80 см. RABE предлага и хи-
дравлична защита от камъ-
ни Hydro Avant – патент на 
марката.

RABE – ГЕРМАНСКИЯ ЛИДЕР НА ПОЧВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

илният робот. Ако кравата не е дойна, 
вратите я насочват към помещението 
за хранене 5. След издояване от ро-
бота дойните крави също автоматич-
но биват насочвани към помещението 
за хранене. Ако роботът установи, че 
кравата е с повишена електропроводи-
мост и повишена температура на мля-
кото, той насочва животното към поме-
щението за лечение 2. 
След като кравата се нахрани с груб 

фураж на воля и с концентриран фу-
раж според предвидената й дажба от 
автоматичната боксхранилка 8, тя може 
да премине в помещението за почивка 
през вратата с еднопосочно действие 
11. През лятото се осигурява свободно 
излизане на кравите през врата 14 из-
вън обора – в заградено пасище, което 
не трябва да е по-далече от 500 m.
Системите за раздаване на грубите 

фуражи, за поене, за вентилация и за 
почистване на оборския тор също са 
с автоматично действие. Операторът 
наблюдава работата на автоматична-
та система и движението на кравите 
от изолираното помещение 16. Ако се 
наложи, дава сигнал на работници да 
влязат в обора при животните. Издо-

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС
еното мляко от доилния робот се по-
дава в помещението за охлаждане и 
съхраняване 17.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
КАЧЕСТВЕНО МЛЯКО 

ПРИ МАШИННОТО ДОЕНЕ
Хигиената на доенето е от значение 

за получаване на чисто мляко и за на-
маляване на възможността за пренася-
не на причинителите на мастити от една 
крава на друга. За целта преди доене 
вимето се измива с топла вода и с де-
зинфекционен разтвор. При наличие на 
мастити в стадото след всяко доене до-
илните чаши се дезинфекцират.
Осигуряването на сурово мляко 

с високо качество и чистота е изис-
кване към производителя, което води 
до получаването на качествени млеч-
ни произведения на пазара. За целта 
е необходимо стриктно спазване на 
следните правила за хигиената на 
вимето и доенето:
Редовно следене на здравослов-

ното състояние на вимето. Прави се 
месечен маститен тест, резултатите от 
него се записват и млякото от мастит-
ни крави не се предлага за изкупуване.
Спазване на последователността на 

доене – първо се доят младите и здра-

ви животни, после тези с проблеми на 
вимето и накрая лекуваните животни, 
чието мляко не трябва да се изкупува.
Предварително издояване. Издоя-

ват се 2–3 струйки в чаша и се прави 
визуален оглед на млякото (цвят, нали-
чие на „парцали” и др.). Промененото 
мляко не се предава за изкупуване.
Почистване на цицките на вимето 

– ползват се кърпи за еднократна упо-
треба, напоени с подходящ препарат. 
Силно замърсеното виме се измива 
с вода и се подсушава с кърпа. При 
маститни проблеми се прави и дезин-
фекция на цицките преди доене.
Постоянно контролиране на вакуу-

ма за доене и регулиране до стандарт-
ните норми.
Поставяне на доилните чаши ведна-

га след потичането на млякото и пре-
дотвратяване на големите въздушни 
хлабини при поставянето им.
Избягване на „сляпото доене” – на-

блюдение на процеса на доене чрез 
индикаторите на млечния поток. Не се 
извършват никакви странични дейнос-
ти по време на доенето.
Постоянно контролиране на степен-

та на издояването на вимето. Преди 
сваляне на доилния апарат се прове-
рява с пипане на цистерната, т.е. дали 
вимето е празно. Ако е необходимо, се 
извършва доиздояване. Всички доилни 
чаши се свалят едновременно.
Дизенфекциране на цицките след 

сваляне на доилния апарат. 
Почистване и промиване на доилния 

апарат веднага след доенето с вода, 
дренажни гъбички и миещ разтвор с 
циркулация поне 10–15 min, изплаква-
не със студена вода, подсушаване и  
съхраняване до следващото доене на 
подходящо място.
Охлаждане на млякото до 60С при 

еднодневно съхранение и до 40С при 
двудневно съхранение. Това предо-
твратява размножаването на микроор-
ганизми. 
Годишна проверка (еднократна) на 

доилните апарати от специалисти – 
профилактика и ремонт (ако е необхо-
димо).

доц. Ангел Трифонов,
Аграрен университет

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието, м. АПРИЛ-МАЙ 2017 Г.

ДВ брой 33/25.04.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 2006 г. за изисква-

нията към ветеринарномедицинските аптеки
ДВ брой 43/30.05.2017г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията 

и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 С неразумните си действия, чо-

векът предизвика големи изменения в 
околната среда. Много човешки дей-
ности – транспортът, изсичането на 
горите, влиянието на големите про-
мишлени обекти и др. – разрушават 
природата и са причина за изчезване-
то на редица местни растителни и жи-
вотински видове.

 Годишно изчезват около 50 000 
биологични вида.

 Някога между 80 и 90% от те-
риторията на Европа са били покрити 
с гори.

Днес те са само 33%от общата 
площ.

Горите на България днес покри-
ват около 35 % от територията й.

 Почти 1/3 от световните ту-
ристически ваканции са по Средиземно-
морското крайбрежие.

/ЗТ/
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 301, e-mail: karry@euromarket.bg
www.euromarket.bg 

Пловдив  032/ 962 310
Стара Загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико Търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485

Фирма „Българско Маши-
ностроене Добрич - БМД” АД 
предлага широко разнообра-
зие от изделия с приложе-
ние в земеделието. Голяма 
част от нашите ремаркета 
и надстройки са иновативни 
и специално разработени 
продукти, предназначени да 
задоволяват нуждите на не-
прекъснато развиващото се 
селско стопанство.
През изминалата година 

БМД АД участва в редица 
изложения и мероприятия, 
където презентира своята 
продукция и намери мно-
жество клиенти и приятели 
сред производителите в раз-
личните сектори на селското 
стопанство. Голям е интере-
сът към специализираните 
изделия, като ремаркето за 
лавандула, ремарке и сменя-
еми надстройки за подвижно 
пчеларство, зърновозни над-
стройки и ремаркета и други.
Сред най-новите и успеш-

ни изделия на БМД АД е мно-
гофункционалното ремарке с 

БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ
маса 8 тона, тип „сменяема 
надстройка”. Ремаркето се 
тегли от трактор с мощност 47 
к. с., със скорост до 40 км/ч. 
Концепцията „сменяема над-
стройка” предвижда с едно 
ремарке в стопанството 
да се изпълняват различни 
дейности, като възможните 
надстройки за куплиране с 
ремаркето са както следва: 
Надстройка за подвижно пче-
ларство за 48 броя десетрам-
кови кошера – на 4 реда по 
12 кошера, с изтеглящи се в 
двете посоки средни редове; 
Бордова надстройка за транс-
порт на палетизирани товари 
и селскостопанска техника; 
Специализирана надстройка 
за транспорт на бали; Над-
стройка зърновоз със задно 
разтоварване.
В отговор на актуалните 

потребности на природоза-
щитните организации, БМД 
АД произвежда и предлага 
мобилни ветеринарни клини-
ки, подходящи за лечение и 
обгрижване на животни, неза-

висимо от тяхното местополо-
жение. Разнообразната гама 
от модели на ремаркета-мага-
зини е идеалната възможност 
да бъде оборудван един фер-
мерски пазар, като за всяка 
специфична група продукти 
фирмата предлага и съот-
ветният мобилен търговски 
обект – с оригинален дизайн 
и подготовка за оборудването 
му. Към момента отзивите за 
тези и други изделия на БМД 
АД са изцяло положителни 
и те вече се нареждат сред 

най-търсените продукти.
„Българско Машиностро-

ене Добрич - БМД” АД оча-
ква своите нови и редовни 
клиенти и през настоящия 
селскостопански сезон, за 
да им предложи както утвър-
дените вече свои продукти, 
така и напълно нови и ино-
вативни изделия, отговарящи 
на съвременните нужди на 
селското стопанство и на ин-
дивидуалните потребности на 
клиентите.
По материали на БМД АД

Rabe Kormoran Rabe Marabu Rabe BlueBird Rabe FieldBird

RABE – ГЕРМАНСКИЯ ЛИДЕР НА ПОЧВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ
Полунавесните обръща-

телни плугове RABE Kormoran 
са за трактори с мощност 
над 300 к. с., a 450 к. с. 
за Marabu. При версия с 
Hydro Avant, защитата на 
плужното тяло става по хи-
дравличен път, което е осо-
бено подходящо при каме-
нисти почви. При среща с 
препятствия плужното тяло 
се отмества бързо в точната 
изходна позиция. Отметател-

ните ленти се произвеждат 
от високо износоустойчива 
стомана с дебелина 12 мм, 
която гарантира максимална 
якост и твърдина по цялата 
дебелина на лентата.
Друга част от продукто-

вата гама на RABE са ком-
пакторите и култиваторите. 
Отличават се със здрава 
рама, голям просвет и голя-
мо разстояние между раз-
рохквачите, което намалява 

възможността от увиване на 
растителни остатъци, с регу-
лируема работна дълбочина 
и защита от камъни - с чу-
пещ болт, пружина или хи-
дравлична. 
Активните брани на RABE 

могат да се разделят на три 
групи: за леки и средно теж-
ки почви; за средни и теж-
ки почви; за особено тежки 
почви и условия за работа.
Дисковите брани на 

RABE са прикачни или на-
весни с Х-образно разпо-
ложение на секциите и два 
успоредни реда с постоянен 
ъгъл на атака – така наре-
чените къси дискови брани. 
Х-образните брани отлично 
подготвят почвата и могат да 
се агрегатират с различни 
видове валяци в зависмост 
от условията на полето и же-
ланието на клиента.
По материали на Златекс
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Реклама

ЛЮБОПИТНО
 Най-малката клетка в човешкия организъм е спермато-

зоидът.              /ЗТ/
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