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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www: zemedelskatehnika.comwww: zemedelskatehnika.com

www. nolis-bg.com

26 ГОДИНИОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

ОГРОМНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ+ НИЩОЖНИ ЗАГУБИ
КОМБАЙНИТЕ NEW HOLLAND

=СПЕСТЕНИ ПАРИ ЗА ВАС

* Калкулацията е базирана на 4% по-ниски загуби при двуроторен комбайн сравне-
но с конкурентна машина при ожънати 10 000 тона пшеница и цена на тон 250 лв.
** За върховия модел от серията

до 100 000 лв*

ВСЕКИ СЕЗОН

добив 18,7 т/ч добив 28,8 т/ч добив 39 т/ч добив 105 т/ч
0,1% загуби**0,5% загуби**0,6% загуби**0,9% загуби**

 (087) 9646678

Г. Игнатиево (087) 6464716 (087) 9646451

В. Търново (087) 6464713

Бургас (087) 7176464

Ст. Загора (087) 6646498

Добрич (087) 8646471
 (087) 8181777

Видин (087) 9646497 Шумен (087) 7646423
Силистра (087) 9646471

Русе (087) 9646411

Плевен (087) 6646495
Враца (087) 6646492

София (087) 9646428

Харманли (087) 9646424

Агрохол (088) 8266677
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ЗТ

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

Продължава на стр. 7

АПОСТОЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ

Продължава на стр. 6

Доц. инж. Емил 
Данков е роден  в 
Силистра на 2 март 
1913 г. След завърш-
ване на средно об-
разование учи в 
немската политех-
ника в Прага и се 
завръща в Силистра 
като машинен инже-
нер през 1939 г. В 
1940 г. е мобилизи-

ран и изпратен в Беломорието като спе-
циалист. От 1945 г. работи в новооткрита-
та  Машинно-тракторната станция Русе, в 
Министерството на земеделието - отгова-
рящ за машинно-тракторните станции   и 
като хонорован преподавател и доцент в 
Политехниката в София.  От 1954 до 1960 
г. е зам. ректор и ректор на ВИМЕСС 
Русе. През 1964 г. в Русе се води кампа-
ния за превръщането на ИМЕСС в Сел-
скостопанско висше училище, доц. инж. 
Емил Данков като ревностен защитник на 

техническия профил е наказан и преме-
стен в Политехниката в София, където е 
работил преди да отиде в Русе.

В знак на благодарност за заслугите 
му при създаването и укрепването на 
Русенския университет, на 22.10. 1998 
г., лекционната зала 307 в централния 
учебен корпус е наименувана „Зала доц. 
инж. Емил Данков”. Емил Данков умира  
през 1978 г. на 65-годишна възраст.

доц. д-р инж. Тодор Хаджиев
(Следва)Емил Данков

„ЗА” И „ПРОТИВ” НУЛЕВИТЕ ОБРАБОТКИ

За малките и средни сто-
панства Fendt доразви и оп-
тимизира комбайните 5185 
Е и 5225 Е, за да предложи 
надеждни и производител-
ни машини, които отговарят 
на постоянно нарастващите 
нужди и изисквания по вре-
ме на жътва. С комбайните 
от серия Е на FENDT земе-
делските стопани получа-
ват ефективна, надеждна и 
лесна за работа технология, 
която ще гарантира висока 

КОМБАЙНИ FENDT СЕРИЯ Е ЗА МАЛКИ  
И СРЕДНИ СТОПАНСТВА

производителност и сигур-
ност през сезона на жът-
вата. „Малките“ комбайни 
от серия Е впечатляват с 
нагледно и ясно структури-
рано управление, техника и 
мощност. Компоненти като 
вършачна система и сламот-
ръси осигуряват изключител-
но качество на вършеене и 
сигурност на приложение. 

ХЕДЕРИ FREEFLOW
В зависимост от нужди-

те и големината на полетата 

комбайните от серия Е мо-
гат да се оборудват с хеде-
ри с размер от 4,80 до 7,60 
метра. Те имат голям прие-
мен шнек, ножова система 
Schumacher и хидравлично 
задвижване на мотовилото, 
които осигуряват сигурна и 
чиста работа. 

Независимо дали жъ-
нете пшеница, рапица или 
царевица големият върша-
чен барабан в комбинация 
с контра извършват интен-

зивно, равномерно и щадя-
що вършеене и сепариране. 
Благодарение на контрата с 
една от най-големите площи 
в своя клас новото поколе-
ние комбайни 5225 Е овър-
шават значителна количест-
вена маса за кратко време. 
За бързото и лесно преобо-
рудване между различните 
жътви комбайнът може да 
се оборудва със секционна 
контра. 

Плодородната почва, подобно на 
чистата вода и чистия въздух, осигу-
рява съществуването на човека – да 
не я унищожаваме.

Според оценки на експерти на 
ФАО, земната повърхност губи еже-
годно приблизително 23 милиарда тона 
плодородна почва. При тази скорост 
почвите ще изчезнат до 150 години. 
При сегашните темпове на нарастване 
на населението на земята кризата за 
почвени ресурси е предстояща – мно-

го скоро човечеството ще се нуждае от цялата налична 
обработваема земя, за да предотврати гладна криза.

Един от най-сериозните фактори за деградацията на поч-
вата са почвообработките, чиято основна цел е да покрие 
растителни остатъци, оборски тор и плевели, като осигури 
подходящи условия за поникване на семената и развитие 

на растенията. Почвообработките се практикуват в селското 
стопанство от продължение на хиляди години, но неправил-

Светла Русева
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ПОДОБРИТЕЛИ ЗА КИСЕЛИ ПОЧВИ

За Проекта

Свищов 5250, Западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386, Факс: +359 631 48169

e-mail: sales_pulp@svilosa.bg,        www.svilosa.bg

ПН-98 и ПП-76 
(гранулиран калциев карбонат) 

– почвени подобрители  
за неутрализиране  

на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

НАЙ-КАЧЕСТВЕНИТЕ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ
КОМПЛЕКСНИ МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ  ОТ СЪРБИЯ

џ ясно изразена водоразтворимост на фосфора
џ лесно достъпен за корените на растенията
џ гарантирано високо качество на изгодна цена
џ широка гама от продукти, подходящи за всички 

земеделски  култури

ПОДСИГУРЕТЕ ВАШИЯ ВИСОК ДОБИВ И ПЕЧАЛБА!

Не оставяйте покупката на тор за последния момент, 
а поръчайте сега!

тел.: 0882 287 640, www.elixir.bg

ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
На 27 юни в Канев Цен-

тър на  Русенския универ-
ситет „А. Кънчев” ще се 
състои работна среща, орга-
низирана от екипа по проект 
„Опазване на почвите в Бъл-
гария”, чийто ръководител е 
доц. д-р инж. Георги Митев, 
преподавател в Русенския 
университет. Проектът е фи-
нансиран от фондация „Аме-
рика за България”.

На тази среща може да 
научите повече за нови и 
интересни моменти в разви-

тието на земеделието като: 
нови технологии за обра-
ботване на почвата; въз-
можности за опазване на 
почвите и в същото време 
за увеличаване на добивите; 
ролята и ползите от покрив-
ните (зелени) култури, както 
и други новости, отнасящи 
се до ефективното земедел-

ско производство.
Екипът ще сподели ре-

зултатите от опита през 
последните три години, 
работейки заедно със земе-
делски производители и во-
дещи американски експер-
ти: професор Харолд Ван 
Ес от университета Корнел, 
президент на Асоциацията 

на агрономите в САЩ, ще 
представи някои технически 
аспекти по приложението 
на зелените култури; воде-
щи фермери от страната ще 
споделят опита си от прила-
гането на новите технологии 
за обработване и опазване 
на почвите, използването 
на зелените култури и други 
подобрения; представители 
на известни наши фирми за 
семена, торове, препарати 
и машини ще обсъдят свои 
инициативи.                 /ЗТ/

Фирма „Пионер Семена България” 
извърши изпитвания, заложени като 
опити през 2016 г. с хибриди царевица 
P9247 и P0023. Опитите са проведени в 
землищата на с. Червен, област Русе и 
с. Крушари, област Добрич. За с. Червен 
при дълбочина на почвена обработка 35 
см, обработка на почвата по система 

strip till, междуредие 70 см и използване 
на торове Яра Универсал (30 кг/дка) и 
Яра Сулфан (24 кг/дка), получените доби-
ви с първия хибрид са от 686 до 810 кг/
дка, а при втория –  847 до 887 кг/дка при 
дълбочина на обработката от 25-28 см,  
междуредие 70 см, наторяване от  
20-24 кг/дка с торове Яра и Яра Сулфам. 

При 30 см оран на почвата със съ-
щите хибриди при междуредово раз-
стояние 70 см, наторяване с Яра Сул-
фам 24 кг/дка, са получени добиви от 
867-937 кг/дка при влажност 15%. Царе-
вицата е засята на 19 април и прибра-
на на 29 септември.

„ПИОНЕР СЕМЕНА“ И НАУКАТА

„Свилоза“ АД, чрез основното си дъщерно дружество 
„Свилоцел“ ЕАД, е единственият производител в Бълга-
рия на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. 
Дружеството следва амбициозна инвестиционна страте-
гия, част от която е пълно оползотворяване на влаганите 
в производството суровини и материали. В резултат на 
това, отскоро „Свилоцел“ произвежда и наложи на пазара 
своите нови продукти ПН-98 и ПП-76 – почвени подобри-
тели за неутрализиране на кисели почви. Продуктите са с 
високо съдържание на калциев карбонат, гранулирани са 

„Елексир БГ” ЕООД е търговски представител за терито-
рията на Република България на сръбския завод, произво-
дител на комплексни минерални торове Elixir Zorka, разпо-
ложен в гр. Шабац, Сърбия.

Производственият капацитет на 
завода е 300 - 350 000 тона годиш-
но. Продуктите му са изключително 
добре приети както на сръбския па-
зар, така и в редица други държави 
като: България, Румъния, Унгария, 
Италия, Словения, Македония, Бос-
на, Хърватска.

Компанията е основана през юни 
2014 година, която е и стартовата за 
нея като дистрибутор на новото по-
коление висококачествени продукти 
за наторяване. Само за два сезона 
2014/15 тя се превърна в основен 
доставчик на NPK торове за всички 
участници на торовия пазар в Бълга-
рия, както и надежден партньор на 
много земеделски производители. 
Гамата от продукти включва раз-
нообразие от формулации NP, NPK, 
PK, SSP, AmoSulfan, микро-грану-

и са изключително подходящи като мелиориращ материал 
при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване. 
Подкисляването на почвите е резултат от различни външни 

ELIXIR ZORKA – КОМПЛЕКСНИ 
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 7
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Амитица

ОПАЗВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ЧИСТОТАТА НА ПОЧВАТА
цяло зависим от 
почвата, нейния 
състав, структу-
ра и водопро-
пускливост. При 
нарушаване на 
някои от тези по-
казатели тя губи 
от качествата си, 
а това води до 
намаляване на 
плодородието и 
добивите на от-
делните култури, 
а от тук и на де-
лът на аграрния 
сектор. Ето защо 
учените почво-
веди, фермери 
и всички, които 
имат отношение 
към почвата и 
към земята като 
цяло, отделят го-
лямо внимание 
на проблемите, 
свързани с ней-
ното замърсява-
не. Кои са ос-
новните фактори, 
които предизвик-
ват замърсяване-
то, кои са воде-
щите мерки за предпазване от него и 
как могат да се решат?

На първо място са неправилните 
обработки, разрушаването на структу-
рата, следвано от прекомерната упо-
треба на химически торове и пестициди 
и най-вече хербицидите. Те подтискат и 
унищожават почвената микрофлора, а 
остатъците им не позволяват на някои 
видове да се възстановят. Не на послед-
но място е използването на еднотипни 
технологии и едно и също едностранно 
торене за почти всички култури.

През последните две десетилетия 
върху тези проблеми работеха учени и 
специалисти от цял свят, а много фирми 
започнаха производство на нови видове 
торове, които съхраняват и възстановя-
ват почвата. Вниманието беше насоче-
но към органичните торове от естест-
вен произход, към биостимулаторите, 
решаващата роля на микроелементите 
и всички видове микроорганизми, кои-
то допринасят за живота и структурата 
на почвата. Те са живата част от нея 
и решаващ механизъм за нейното съ-
ществуване, пълноценно функциониране 
и хранене на растенията. От друга стра-
на, чрез подобряване структурата на 
почвата, се осигурява и богат достъп на 
въздухообмен и кислород, необходими 
за растенията и за някои микроорганиз-
ми. Всичко това допринася за постига-
не на по-добро качество на почвата и 
нейната роля за отглеждане на расте-
нията. Най-важното беше да се насочи 
вниманието към основните технологични 
проблеми и изискванията на културите 

Животът на планетата се определя 
от чистотата на почвата, въздуха и во-
дата. Тяхното замърсяване е свързано 

с пагубни последици за хората, живот-
ните и растенията. Развитието на зе-
меделието и на аграрния сектор е из-

Продължава на стр. 6
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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 

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

право. Тел.: 0899/771 315.
• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 

валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
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.
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Земеделие

ното им прилагане с течение на вре-
мето може да разруши почвата  и да 
ограничи почвеното плодородие.

В последно време отново се за-
говори за нулевите обработки. Не 
трябва да се забравя, че въпросът не 
е с толкова прост отговор, колкото 

изглежда на пръв поглед. Ето кратък 
списък с плюсовете и минусите.
проф. д-р Светла Русева, директор, 

ИПAЗР „Н. Пушкаров”, София

Положителни страни Отрицателни страни

Спестяване на средства от труда 
и горивото чрез намаляване на 
допълнителните разходи за почвообработки

Необходими са допълнителни разходи за специализирано оборудване, 
което може да надмине $ 100,000. 

Съхраняване на водата от валежите – 
растителните остатъци на повърхността 
абсорбират вода и ограничават 
повърхностния отток, което може да е 
благоприятно в райони, засегнати от 
засушаването

Разпространение на гъбични заболявания – повишените  нива на влага 
в почвата стимулират развитието на гъбични заболявания, които иначе са 
били контролирани

По-малко замърсяване на водите с 
хербициди – намаляването на повърхностния 
воден отток предотвратява достигането 
на хербициди и другите замърсители до 
повърхностните и подпочвените води.

Използване на повече хербициди – една от основните ползи 
на почвообработките е борбата със заплевеляването; липсата на 
почвообработки води до по-голяма зависимост от устойчивите на хербициди 
ГМ култури.

По-високи добиви – особено в райони 
с ниско съдържание на атмосферна влага, 
земеделие, основано на нулеви обработки 
може да увеличи реколтата с до 50%.

Необходимо е да имате подходящите почвени и климатични условия и 
търпение – това не се случва от първата година; може да са необходими 
години или дори десетилетия, за да се постигнат положителни резултати 
при подходящи почвени и климатични условия; при неподходящи почвени 
и климатични условия почвеното плодородие може да намалее значително

Продължава от стр. 2

към тях. Бяха определени по-
требностите за развитието на 
всяка култура и какво количе-
ство изнася тя от почвата за 
един вегетационен сезон. На-
пример, малините изнасят за 
един сезон - азот – 5 кг/дка,  
фосфор -1.5 кг/ дка и калий 
6.5 кг /дка. 

Като имахме предвид тези 
важни показатели за храни-
телния режим на растенията, 
изискванията им към водата 
и въздухопропускливостта на 
почвата, с помощта на българ-
ски и чуждестранни институти 
и научни колективи, разрабо-
тихме и предлагаме пълни тех-
нологии за торене и отглежда-
не на културите. В зависимост 
от насоката на производство 
на дадената ферма или дру-
га селскостопанска единица, 
предлагаме пълни технологич-
ни схеми за най-добър баланс 
между основните торове, не-
обходимостта от микроеле-
менти и ролята и моментите 
на внасяне на недостига на 
микроорганизми, от които поч-
вата се нуждае. Предлагаме 
на вниманието на фермерите: 
технология за интегрирано 
производство, поддържане 
и подходящо торене, дози и 
време на внасяне на торове-
те при лозя, овощни култури, 
зеленчуци, зърнени и техни-
чески култури, ягодоплодни 

(малини, ягоди); технология 
за очистване на почвата и 
поддържане на нейната чис-
тота през целия вегетацио-
нен сезон. Новите продукти  
NON - SAL и STOP- SAL на 
фирма „Агри-нова” и проду-
ктите ЕКО ПРОП-NX допълват 
технологията и очистват поч-
вата и от нематоди. Това се 
дължи на успешното действие 
на комплекса от гъби и бакте-
рии със синергичен иновати-
вен състав. Торът ЕКО ПРОП 
допринася за рекултивация на 
замърсени и изтощени почви 
като ги прави изключително 
полезни, възстановени на-
пълно и с голямо значение в 
земеделието; технология за 
борба с почвените патогени 
и вредители, която подобрява 
структурата и качествата на 
почвата. 

Повишаването на орга-
ничната материя на почвата 
подобрява не само нейна-
та структура, но повишава 
и плодородието и успешно 
може да се постигне с торове 
и биостимулатори, носители 
на органична материя. Един 
такъв висококачествен тор, 
добре познат на производи-
телите е ФАЛТАН –L, получен 
от гниеща дървесина. Висока-
та степен на угниване и до-
бавката на микроелементи го 
правят незаменим за повиша-
ване на органиката и пълно-

ценния състав на почвата.
За подобряване физико-

химичните и биологични ха-
рактеристики на всяка почва, 
независимо какви култури ще 
се отглеждат, почвоведите и 
водещи институти препоръч-
ват - БУФАЛО на фирма „Аг-
ри-нова”, който съдържа 50% 
органична материя, с послед-
ващо внасяне на БИО-МАКС 
солид. БИО-МАКС солид е 
мощен биостимулатор, кой-
то е много високоефективен 
при стрес и забавено разви-
тие на растенията.

АМИНО –Т е тор с много 
високо съдържание на гъби 
от род Триходерма (500 мил. 
спори/гр) и аминокиселини 
от растителен произход – 
32%. Високо ефективен за 
борба с видовете от род Пи-
тиум, Ризоктония, Фузариум 
- основни почвени патогени. 
Той позволява да се съхра-
ни полезната микрофлора 
на почвата и да се увеличи 
хумусното й съдържание. За 
борба с почвените вредите-
ли (телени червеи), видове 
от семейство колеоптера и 
други, които имат почвен ци-
къл на развитие, предлага-
ме  продукта Натуралис за 
почвено внасяне. Растежни-
те стимулатори АЛГИМАКС 
и ФОЛИАМИН са подходящи 
за вегетационно внасяне, а 
за обилен цъфтеж – ВАЛТАН, 

за използване по време на 
вегетацията. Това са най но-
вите тенденции за опазване 
на почвата, нейната структу-
ра и нейната жизненост.

За вегетационото разви-
тие на културите предлагаме 
серията ФОЛИГРИИН - с раз-
лично съдържание на азот и 
органичната серия от натура-
лен азот с бавна минерали-
зация. Торовете на ORGANO 
AZOTO дават възможност 
растенията да имат на раз-
положение азот през цялата 
вегетация. За изравненост 
на цвета и дружно узряване 
е подходяща серията торове 
КВАНТУМ, а за нарастване 
на плодовете и увеличаване 
на захарността и качествата 
на плодовото месо препоръч-
ваме отново ВАЛТАН.

Всички предлагани от нас 
продукти са регистрирани 
в БАБХ и притежават пълно 
досие с токсикология. 

За всички фермери, които 
желаят, подготвяме цялостна 
технология за отглеждане и 
опазване на растенията. Ра-
ботим съвместно с български 
научни институти и лаборато-
рии на наши партньори в Ев-
ропа. Тази услуга предлагаме 
безплатно, защото искаме да 
запазим чиста и плодородна 
земята на България. 

По материали  
на Амитица

„ЗА” И „ПРОТИВ” НУЛЕВИТЕ ОБРАБОТКИ

ОПАЗВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ЧИСТОТАТА НА ПОЧВАТА
Продължава от стр. 4

Положителни и отрицателни страни на нулевите обработки
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ЗТ

Fendt 5225 E притежава една от 
най-големите площи на ситата – зато-
ва и гарантира максимален капацитет 
на почистване. Секционната почиства-
ща система, със своите високи делите-
ли на долното и горно сито, разпределя 
сместа от зърно и плява равномерно 
по цялата площ, дори и при наклоне-
ни терени. В комбинация с целевото 
насочване на въздушния поток в инди-
видуални секции за почистване маши-
ната може да работи на максимален 
капацитет. 

За да се използват оптималните 

възможности на машината, е от зна-
чение и работното място на механи-
затора. Новата комфортна кабина на 
FENDT предлага голямо простран-
ство, оптимална видимост към хеде-
ра, стърнището и страничните части 
на машината. Седалката с въздушно 
окачване предлага максимален ком-
форт. Благодарение на регулируемата 
кормилна конзола механизаторът за-
ема най-удобното за него място. 5225 
E разполага с климатик, а елементите 
за управление са разположени ергоно-
мично. Механизаторът държи всичко в 
ръка посредством новия мултифункцио-

нален лост. 
Комбайните от серия E на Fendt са 

солидни, надеждни и ефективни, те га-
рантират висока производителност, ко-
гато е необходима най-много. По вре-
ме на жътвата е изключително важно 
да имате верен партньор, на когото да 
разчитате. Ние ще направим всичко 
тя да върви без прекъсване - ще ре-
агираме бързо с части на склад и със 
сервизна помощ всеки ден по време 
на жътвата. Възползвайте се и вземете 
Вашия Fendt 5225 E или 5185 E за сезон 
2017. 

По материали на Златекс

„Евро Ферт” АД е една от 
най-успешните компании в 
търговията с минерални то-
рове и химически продукти 
в България. Предлага на бъл-
гарските производители бога-
та гама от стоки и услуги. 

Компанията съществува 
на българския пазар от 1999 г.  
Започва дейността си с про-

дажба на минерални торове. 
И досега те заемат основен 
дял в портфолиото й. На 
родните земеделски произ-
водители фирмата предла-
га амониев нитрат, смесени 
NPK торове в пропорции по 
желание на клиента, течен 
азотен тор „Азотан”, моноа-
мониев (MAP) и диамониев 

фосфат (DAP), калиев хлорид, 
амониев сулфат, водоразтво-
рим амониев нитрат за кап-
ково напояване. „Евро Ферт” 
пусна на българския пазар и 
амонячна вода – високоефек-
тивен течен азотен тор, при-
ложим дори в по-топло вре-
ме. Азотът в нея се усвоява 
от растенията веднага след 

торенето, което предотвратя-
ва загубата му. Амонячната 
форма на азота, съдържа-
ща се в амонячната вода, е 
малко подвижна в почвата и 
не се отмива в по-дълбоките 
почвени слоеве чрез пролив-
ните дъждове и затова този 
тор е уместно да се използва 

КОМБАЙНИ FENDT СЕРИЯ Е ЗА МАЛКИ  
И СРЕДНИ СТОПАНСТВА

При демо опитите в с. 
Крушари с хибриди P9241, 
P0023 и P9175 с дълбочина 
на обработката от 25 до 35 см 
при засяване на двойни ре-
дове на 70 см междуредово 
разстояние и торене с Яра 
Пауър, Яра Универсал и Яра 
Сулфам съответно 10 кг/дка,  
12 кг/дка и 5-30 кг/дка,  
получените добиви са в ди-
апазона от 611-794 кг/дка. 
Царевицата е засята на 21 

април и прибрана на 28 сеп-
тември.

Използваните хибриди 
на „Пионер” са подбрани от 
Optimum® AQUAmax® про-
дуктовата линия. Зърното 
на хибрида P0023 в сравне-
ние с останалите хибриди в 
група FAO 400 най-бързо из-
пуска влагата след достига-
не на физиологична зрелост 
- подобно на хибридите от 
група FAO 300. Потенциалът 
му за добив е много по-ви-

сок от този на по-старото 
поколение хибриди. Рас-
тението има балансирана 
структура и добра толерант-
ност на различни болести. 
Понася добре високи тем-
ператури през периодите 
на цъфтеж и наливане на 
зърното. Един от водещите 
хибриди в група FAO 300 е 
P9241 и не отстъпва по до-
биви на хибридите от по-гор-
ната група. Идеален е за 
източноевропейския климат. 

Издържа на високи темпера-
тури от фаза на интензивен 
растеж, през фаза цъфтеж 
до края на наливане на зър-
ното. Поради бързия му ра-
нен старт P9241 е подходящ 
и за ранна сеитба. Ранният 
хибрид P9175 съчетава от-
лично висок добив и бързо 
изпускане на влагата при 
узряване. Добре балансира 
кореновата система. 

По материали на Пио-
нер Семена България

въздействия (торене предимно с аз-
отни торове, кисели дъждове и дру-
ги) както и на протичащите процеси 
в почвите при отглеждането на раз-
лични култури. Съдържанието на алу-
миний и магнезий в различните почви 
е от съществено значение за проце-
сите на подкисляване. Повишената 
киселинност на почвата е вредна за 
растенията, като ги потиска и пречи 
на нормалното им развитие по вре-
ме на цялостната вегетация. Ето защо 
се налага да се провежда регулярно 
варуване, въз основа на установените 
стойности на рН на почвения разтвор 
и отчитане на съдържанието на храни-
телните елементи, хумуса, алуминия и 
магнезия. Чрез варуването се регули-
ра и усвояването на хранителните еле-

менти и се постигат по-добри добиви и 
екологосъобразна продукция.

Продуктите са екологично чисти и с 
качества на комплексен мелиорант за 
кисели почви, с висок, неутрализиращ 
вредната киселинност ефект. Може без 
ограничение да се ползват както в кла-
сическото земеделие, така и в произ-
водството на биопродукти.

Продуктите са подходяща добавка 
при компостиране и при създаване на 
почвено–торфени смеси за различни 
растителни и дървесни видове.

Благодарение на добавките от зе-
лена луга и дървесна пепел към ос-
новната съставка калциев карбонат 
в продуктa ПП-76 се съдържат хра-
нителни елементи като калий, сяра, 
магнезий и микроелементите желязо, 
цинк и молибден, които му придават 

подхранващ ефект. По-разнообразни-
те компоненти на ПП-76 осигуряват 
по-меко алкализиране на почвата и 
положителни промени в състава на 
почвения разтвор, изхранващ различ-
ните растителни видове.

Калциевият карбонат като основна 
съставка е получен по химичен път и 
има много по-голям неутрализационен 
потенциал от природния, предлагане-
то на пазара на ПН-98 и ПП-76 под 
форма на гранули ги прави перфектни 
за влагане, поради което все повече 
нараства употребата им в съвремен-
ното земеделие с цел създаване не 
само оптимални условия за хранене 
на земеделските култури, но и за за-
пазване и повишаване плодородието 
на почвите.

По материали на Свилоцел ЕАД

„ЕВРО ФЕРТ” – ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СТАБИЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

Продължава на стр. 9

Продължава от стр. 2

Продължава от стр. 3

ПОДОБРИТЕЛИ ЗА КИСЕЛИ ПОЧВИ

„ПИОНЕР СЕМЕНА“ И НАУКАТА
Продължава от стр. 3
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Информация

„Синджента“ винаги се е 
старала да предоставя адек-
ватни решения за нуждите 
на производството, затова 
наред с ангажираността в 
разработването на водеща 
селекция сортове, хибриди 
и продукти за растителна 
защита, ние обърнахме по-
глед към цялостната техно-
логия прилагана в едно сто-
панство. Нашата цел е да 
повишим рентабилността на 
включилите се в програма-
та стопанства като осигурим 
комплексно, устойчиво реше-
ние, което да обхване всички 
основни елементи в стопан-
ството. С особено внимание 
към почвообработките, хра-
ненето на растенията, сортов 
състав/избор на хибриди и 
адекватна растителна защи-
та целим по-добра възвръща-
емост от декар.

За тази цел в екипа на 
„Синджента“ има Контиво 
специалисти, които в тясно 
сътрудничество със земе-
делския производител оце-
няват настоящите практики 
в стопанството, след което 
правят предложения за раз-
витието на стопанството, съ-
образени с желанията на зе-
меделеца, възможностите му 
за инвестиции и конкретните 

Традиционна 
обработка

Консервацион-
на обработка

Отток (mm) 130,5 45,6
Загуба на почва t/ha 12,4 0,93
Загуба на N кг/ha/за 
всяка година

6,6 1,31

Загуба на P кг/ha/за 
всяка година

0,69 0,1

Загуба на K кг/ha/за 
всяка година

8,07 2,94

почвено-климатични условия. 
Те вземат активно участие в 
ключовите моменти от прила-
гането на технологията. 

В основата на Контиво 
технологията са минимал-
ните или т. нар. екологосъ-
образни обработки, които 
спомагат за намаляване нега-
тивното влияние на климата, 
спомагат биоразнообразието, 
запазват почвата и подобря-
ват водно-въздушния режим 
и структура, което благопри-
ятства микробиологичната 
активност, натрупването на 
органични вещества и обра-
зуването на хумус. Колкото 
повече органично вещество 
има в почвата, толкова пове-
че се повишава сорбционни-
ят й капацитет (способността 
за влагозадържане). Голяма 
част от тези обработки се 
извършват с комбинирани 
почвообработващи агрегати, 
без обръщане на основния 
почвен слой. Така с едно 
минаване на полето се из-
вършват няколко операции, 
което намалява разхода на 
гориво, както и уплътняване-
то на почвата. Tака се пести 

време и се дава възможност 
агротехническите меропри-
ятия да бъдат извършени в 
оптималните срокове, което 
е изключително важно за го-
леми стопанства или в годи-
ни с нетипични есен/пролет. 
При залагане на минимални 
обработки върху почвената 
повърхност остават част от 
растителните остатъци, които 
изграждат своебразен мулч, 
намаляващ изпарението, вет-
ровата и водна ерозия, как-
то и предпазват почвата от 
ултравиолетовите лъчи и от 
прекомерно загряване, което 
пряко рефлектира върху ми-
кробиологичната активност, 
особено в повърхностния поч-
вен слой. На снимките ясно 
личи, че там, където са при-

и структурата й е запазена, 
неразпрашена, дори в края 
на вегетацията. Това осигу-
рява влага на растенията за 
по-продължителен период от 
време, в сравнение с конвен-
ционалната технология, която 
залага на оранта като основ-
на обработка, а подготовка-
та за следващата култура се 
улеснява значително.

За да сме убедени какви 
ползи носи Контиво техноло-
гията за земеделския произ-
водител, Синджента създаде 
опитна установка на големи 
парцели, с наклон от 10%, къ-
дето основната задача беше 
да се измери влиянието на 
типа обработка върху оттока 
(загубата) на почва, вода и ос-
новните хранителни елементи.

В Русенския университет се прове-
де XIX-то поред изложение на техника, 
технологии, стоки и услуги.

Министрите на образованието – Кра-
симир Вълчев и на земеделието – Румен 
Порожанов изпратиха поздравителни 
адреси. Поздравления бяха получени от 
председателя на Съвета на ректорите 
– проф. Любен Тотев и от ректори на 
университети в България.

„Русенското изложение е уникално 
за България, защото то се провежда 
на територията на академична структу-
ра. В него преподавателите, студентите 
и академичната общност като цяло се 
свързват с представители на бизнеса 
и организациите, обменят своите идеи 
и създават свои партньорства,” каза в 
приветствието си ректорът проф. Вели-
зара Пенчева.

40 фирми участваха в изложе-
нието, а сред експонатите, които 
привлякоха вниманието на гостите, 
бе електрически скутер, разработен 
от възпитаник на Русенския универ-
ситет – Десислава Николова. Изо-
бретението вече е преминало всички 
тестове и е получило необходимите 
сертификати. Мощта на двигателя му е 
1500 вата, а с едно 6-часово зарежда-

не на батерията могат да се изминат 
60 километра с максимална скорост 45 
км в час.

На изложението можеха да се ви-
дят най-новите сортове, разработени 
от Института по земеделие и семез-
нание „Образцов чифлик”. В двора 
на университета бе разположена поч-
вообработваща и градинска техника, 
средства за растителна защита, напо-
ителна системи и други стоки и услуги 
за селскостопанското производство. 
Отделни филиали представляват фа-
култетите и катедрите на Русенския 
университет, а студентите от клуб „Па-
литра” представят изработени от тях 
произведения.

/ЗТ/

лирани торове. Минералните торове, 
които се разпространяват на българ-
ския пазар, са с изключително високо 
качество по отношение на състава на 
хранителните елементи, здравината 
на гранулата, нейната разтворимост и 
усвояване на хранителните елементи 
от растенията.

От лятото на 2016 година стартира 
и производството на торове с висо-
ка концентрация на фосфор - MAP, 
DAP, TSP, които се произвеждат във 
втората фабрика на производителя, 
разположена в гр. Прахово, Сърбия.

Складовата база и офисът на 
фирмата се намират в с. Хаджидими-
трово, общ. Свищов. Екипът на ком-
панията е изграден от квалифицирани 
и опитни специалисти по продажбите 
и консултациите в областта на торе-
нето на земеделските култури. Ло-
гистичните възможности на „Елексир 
БГ“ ЕООД са както по суша, така и 
по вода.

Формулации от торове могат да се 
изработват и по желание от клиента, 
като предварително се заявят опреде-
лени количества комплексен тор.

По материали на Елексир БГ

ELIXIR ZORKA...
Продължава от стр. 3

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

ложени система от минимал-
ни обработки, повърхността 
на почвата няма цепнатини 

Контиво специалистът 
обръща сериозно внимание 
на храненето на растенията. 
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КОМПЛЕКСНА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ОТ СИНДЖЕНТА

Контиво  
технология

Конвенционална 
технология

преди сеитба на зимни култури, какви-
то са пшеницата и ечемика в България. 
Внася се дълбоко в почвата. Това позво-
лява растенията да се хранят по-добре 
и бързо да натрупват вегетативна маса. 
Освен това под влиянието на амоняка 
зърнените култури са устойчиви на пони-
жението на температурите.

Компанията предлага на своите кли-
енти безплатен почвен анализ и консул-
тация с агроном, изработване на програ-
ми за балансирано торене, съобразени с 
климатичните условия на дадения район, 
състоянието на почвите и нуждите на от-

глежданите култури, както и програми за 
сеитбооборот. 

 „Евро Ферт” е име, познато на 
всички земеделци не само в страна-
та, но и в редица европейски държа-

ви. Политиката й е насочена не само 
към крупните производители, но и към 
малките стопанства. Активната комуни-
кация с всички тях, помага на фирма-
та да осигурява необходимите стоки и 
услуги за осъществяването на модерно 
земеделие и да надгражда постигнатото 
с много труд и постоянство. Компанията 
подпомага активно аграрното образова-
ние, като си сътрудничи с българските 
университети. Днес „Евро Ферт” АД е 
еталон за качество на предлаганите 
продукти и стабилен партньор на бъл-
гарските земеделски производители. 

По материали на Евро Ферт

Продължава от стр. 7

Препоръките, които дава, са 
на база актуални почвени 
анализи, взема предвид ли-
митиращите фактори, акту-
ални за конкретното стопан-
ство, заложените цели като 
желан добив и не на послед-
но място търсената икономи-
ческа ефективност. Така, по-
знавайки всички процеси и 
специфики на стопанството, 
Контиво специалистът има 

възможността да предоста-
ви на производителя външен 
поглед, да предлага варианти 
за реакция при създала се 
ситуация, да пренесе опит от 
други производители вклю-
чили се в програмата, при 
които същата или подобна 
ситуация е решена успеш-
но. Той винаги разчита на 
подкрепа от целият екип на 
Синджента, включително на 
колегите от други държави, 
където този модел на работа 
е внедрен от няколко години. 
Така, с работа рамо до рамо, 

успяхме да постиг-
нем 15% по-до-
бра икономическа 
ефективност при 
първите включили 
се в програмата 
стопанства. 

Синджента про-
тяга ръка към земе-
делските произво-
дители – да развием 
вашата технология 
заедно. 

По материали  
на Синджента 

България

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

ZIEGLER ГЕРМАНИЯ

За да не губите РАПИЦА 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ 
МОДЕЛИ КОМБАЙНИ

или само Делители 

Реклама



10
бр. 14-2017

Реклама

www.perla-bg.com

Гр. Нова Загора, кв. Индустриален                        email: office@perla-bg.com
тел: 0457 /6 26 38,   0457/ 6 67 31                                         sales@perla-bg.com   

Производство и продажба на:
Прикачни и навесни дискови
брани
 Брани с независими дискови
редове
Култиватори
Пръскачки
Колесари за хедери

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

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

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя

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

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

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

АСТРА АГРО ЕООД

Имаме БДС  EN ISO 9001:2008

Здрави машини  
на добри цени !

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

Предлага изградени цялостни решения - 
доставка на оборудване, изграждане на компю-
търни мрежи, внедряване на системата, обучение 
на потребителите и сервиз, издателска дейност.

Цялостно комплексно обслужване на 
фирми - от регистрацията до офис обзавеждане 
и поддръжка.

1612 София, ж. к. Лагера,  
ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8

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

www: nolis-bg.com
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Реклама

0%
ЛИХВА

36
МЕСЕЦА

Разширена гаранция5 +години

office@zlatex.net042/ 919 700 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Броят на защитените територии в света е над-

хвърлил 100 хиляди, като общата им площ е по-голяма от 

площта на Китай и Индия, взети заедно.
 10 % от световните дървесни видове са застрашени 

от изчезване поради изсичане или залесяване на агресивни 
чужди видове.                                                    /ЗТ/
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Contivo™

• Идеи за подобряване рентабилността на 
производство, технологии на производство

• Варианти за подходяща земеделска техника  
и инвентар

• Обработки, които намаляват 
неблагоприятното въздействие на климата 
върху културите

• Норми на торене съобразени с изискванията на 
културите, основани на почвени анализи

• Избор на сортове/хибриди максимално 
приспособени към конкретните условия на 
стопанството

• Растително – защитни мероприятия и продукти, 
съобразени с типа почвообработка, торене, 
плевелен състав 

Contivo™


