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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

 Денис Дурал – с. Брадвари, общ. 
Силистра, смесено производство

 Александър Хаджиев – Пазарджик, 
полевъдство

Направление 3 – „Механизация 
в земеделското производство”

Направление 1 – „Български 
производител на земеделска техника”
Категория: Работни машини
ОКОПЕН КУЛТИВАТОР

 Предназначение – окопаване и 
торене на семенни участъци

 Работна ширина – 3,6 м
 Торова норма – 5-35 кг/дка
 Дълбочина – до 15 см
 Производителност – 15 дка/час

Веруюто на Земеделска техника 
е „Младостта олицетворява вярата в 
бъдещето, отразява същността на из-
данието – както детето расте и възмъ-
жава, така и вестникът расте и възмъ-
жава, но не остарява, духът му остава 
млад и адекватно отразява особено-
стите и нуждите на времето”.
През 1994 г. в. „Земеделска техни-

ка” поздрави своите колеги Магдалена 
и Боян с раждането на сина им Иван. 
Скоро той стана въплъщение на мото-
то на вестника – расте и възмъжава. 
Повече от 10 години Иван присъстваше 
в Новогодишния брой и от първа стра-

ница изказваше благопожеланията на 
редакцията. (Традицията продължава – 
сега щафетата е поета от най-малките 

членове на колектива – Милен и Ева.) 
Но винаги сме следили от близо из-

Рангел Матански е победител в 
Националния конкурс за Европейска-
та награда за млади фермери. Той ще 
представя България в рамките на Ев-
ропейския конгрес на младите фер-
мери, който ще се проведе на 18 и 19 
октомври в Европейския парламент 
в Брюксел. Желаем му успех! /ЗТ/
Преследвайки мечтата в България 

да има сдружения като цяло, днес съм 
съпредседател на Национален съюз на 
говедовъдите в България. Смятам, че 
сдружаването в  България има почва 
и бъдеще и трябва да продължи да се 
развива. Проектът, с който участвам 
в конкурса, включва важни аспекти в 
земеделието не само в България, но и 
в Европа. Той представя устойчивост 
на семейни ферми, които са гръбнакът 
на земеделието в Европа като част от 
организация на производители. Устой-
чивостта е приоритет и в България. 
Проектът ми включва иновации и къси 

ИСКАМ ФЕРМЕРИТЕ ДА СЕ СДРУЖАВАТ
Рангел Матански пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 6

вериги на доставки.
В семейната ни кравеферма в с. Мо-

мино село, обл. Пловдив, има около 100 
млечни говеда и 200 хектара земя. Тя 
стартира преди 2000-та година и посте-
пенно се развиваше през времето. Ос-
новата да се насоча към този сектор е 

В рубриката „Срещи с бъдещето“ желаем да осветлим 
по възможност по-добре настоящето и да открехнем 
малко вратата към бъдещето на човешкото общество. 

Надяваме се в нея да се срещнем, да побеседваме, да 
се докоснем до вижданията и възможностите на хора, 
изпълнени с упорство да осъществят своите мечти, раз-

бирания в живота.
Може би е дошла ерата на знаещите и можещите, но 

подготвено ли е обществото за това?
Идеята за рубриката възникна при две хубави събития и 

интересни срещи, които косвено са свързани с историята 
на в. „Земеделска техника”. 

Р АС Т Е  И  ВЪЗМЪЖАВА
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П р а з н и к ъ т 
„Златна праско-
ва” ще се прове-
де за 16-ти път в 
сли венското се-
ло Гавраилово. 
Събитието ще се 
състои от 25 до 
27 юли 2017 г. и е 
под патронажа на 
министъра на зе-

меделието, храните и горите. В него ще 
се включат производители на праскови 
от цялата страна, специалисти от научни 
институти, много деца и гости.
Празникът „Златна праскова”, прове-

ден за първи път през 2002 година, се 
превърна в емблематичен както за село-
то, така и за община Сливен. Всяка годи-
на в последния четвъртък  на месец юли в 
с. Гавраилово се събират производители 
на праскови от цялата страна, дошли да 
научат най-новите технологии в отглежда-
нето на тази златна култура. Провежда 

Продължава на стр. 6

МИКРОНАПОЯВАНЕ ЗА ОВОЩАРСТВОТО

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ В ОВОЩАРСТВОТО

Овощарство
XVI ИЗДАНИЕ  „ЗЛАТНА ПРАСКОВА”
27 юли 2017 г. - с. Гавраилово, област Сливен

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

 Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

 Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
 Анализ на почвени и листни проби 
 Обучение чрез открити дни, семинари и из-
ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

 Консултации по овощарство

От няколко години в ово-
щарството постепенно навли-
за един продукт с уникални 
качества, конструиран на 
базата на възможностите на 
растителния имунитет. Това 
е многофункционалният 
листен тор Акрамет Ултра, 

но намаляване на химичната 
растителна защита и получа-
ването на по-чиста и здраво-
словна растителна продукция. 
Акрамет Ултра засега се при-
лага по-интензивно върху 
следните култури: праскови, 
череши, кайсии, сини сливи, 
малини и ягоди. Пръсканията 
започват в самото начало на 
вегетацията в доза 0,5% и се 
провеждат на всеки 14-16 дни. 
Преди плододаване се при-
лага доза 0,8-1%. Защитата 
от заболявания и вредители 

разработен в Научно-изсле-
дователския и технологи-
чен център „Плантис” – гр. 
Разград. В листния тор са 
внедрени допълнителни ефек-
ти – инсектициден и фунги-
циден чрез стимулиране ак-
тивността на групи гени от 

растителния имунитет, отго-
варящи за синтеза на естест-
вени инсектициди и фунгици-
ди, чрез които растенията се 
защитават от нападение на 
насекомни вредители и гъбни 
патогени. Тези допълнителни 
ефекти позволяват драстич-

Водният недостиг е един от главни-
те екологични проблеми на съвремието. 
По данни на ООН, през миналия век из-
ползването на вода в световен мащаб е 
нараствало два пъти по-бързо от темпа, 
с който се е увеличавало населението 
на Земята, като 70% от потреблението 
се пада на селското стопанство. В този 
смисъл от съществено значение са мер-
ките за повишаване продуктивността на 
водата за напояване.
Основни източници на вода за овощ-

ните растения са водният запас в почвата от предшества-
щи вегетацията валежи, вегетационните валежи и напоява-
нето. Запасът от предвегетационните валежи е различен за 
различните почвени типове – по-голям в глинестите почви и 
по-малък в песъчливите, но във всички случаи е ограничен 
и се изчерпва в началото на вегетацията. В подходящите 
за овощарството на България зони вегетационните валежи 
са недостатъчни, неравномерно разпределени дори и през 
пролетта, и често настъпват периоди на засушаване. Това 
количествено и времево несъответствие между нуждите на 
растенията от вода и наличието й в почвата обуславя необхо-

Куман Куманов

димостта от напояване при отглеждането на 
овощни култури. Ползата от напояването оба-
че зависи от правилните отговори на въпро-
сите как, кога и колко, или с други думи от 
начина на напояване (как) и поливния режим (кога и колко).
Съвременен, икономичен и високотехнологичен метод за 

снабдяване на овощните култури с вода е микронапояването. 

се семинар с лектори-специалисти от на-
учни институти. Паралелно със семинара, 
на площада пред читалището се провеж-
дат разнообразни културни прояви. Заси-
лено в тях е детското участие – бъдещето 
на този красив земен рай.
Жители и гости на Гавраилово имат 

възможност да разгледат изложба на 
сортове праско-
ви, на рисунки и 
фотоснимки, свър-
зани с темата на 
празника, да се 
запознаят с про-
дуктите на фир-
мите, предлагащи 
препарати за рас-
тителна защита, 
да присъстват на 
демонстрация на 
нова земеделска 
техника и прика-
чен инвентар, да 
посетят най-добре 

обработени градини в землището на се-
лото и да опитат току-що приготвеното 
вкусно сладко от праскови, да поиграят 
кръшни български хора, с които завърш-
ва празничния ден.
Празникът, който обединява съзида-

телния труд, фолклорното наследство 
и веселието, се утвърди през годините 
като ползотворен и желан и допринесе 
за истинското възраждане на Долината 
на прасковите – онова, към което хората 
живеещи тук, се стремят, следвайки це-
лите на Европейския съюз.

Димитър Андреев,
кмет на с. Гавраилово

Продължава на стр. 7
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Реклама

БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО Е ТРАДИЦИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ

Продължава на стр. 7
Димана Ненкова Валентина Мишева

Развиваме би-
оземеделие от 30 
години. Според мен 
за него има пазар 
в България, все по-
вече клиенти зала-
гат на био продукти 
и ги търсят. Про-
даването на наши-
те продукти става 
поетапно, когато 
узреят. Продаваме 

онлайн чрез билкова борса и на място в магазин „От манасти-
ра”. За нас това е родова традиция и начин на живот. 
В село Долна Малина дворното ни място е приблизител-

но 2 декара. Отглеждаме зеленчукови култури, овощни дръв-
чета, зеленолистни култури като лобода, киселец, цвекло, 
зелени подправки, калофер, девесил, мента, мурсалски чай. 
Отглеждаме лозя, билки и цветя в двора, сушим, правим 
лечебни мехлеми и чайове. Имаме парник, произвеждаме 

Валентина Мишева, земеделски производител, пред в. „Земеделска техника”
и семена и посадъчен 
материал. Разполага-
ме с фреза за оран, 
пръскачки и електриче-
ска помпа за напоява-
не. Майка ми, Димана 
Ненкова, финансист по 
професия, основно се 
занимава с производ-
ството. В стопанството са заети  и членовете на семей-

МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Тодор Николов, председател на Бата Агро, пред в. „Земеделска техника”

По решение на 
членовете на Асо-
циацията Бата се 
върнахме на пър-
воначалния фор-
мат – да има изло-
жение Бата Агро 
веднъж годишно 
и то да бъде през 

месец май. Искам да благодаря на 
община Стара Загора, която ни под-
крепя по всякакъв начин. Тази година 
изложението се разви изключително 
добре. В тазгодишното издание имаше 
218 фирми, всички свързани със сек-
тор „Земеделие”. За първи път бяхме 
обособили сектор „Животновъдство”, 
представено бе оборудване на ферми 

и необходимите техники и технологии 
за този сектор. 
Винаги сме твърдели, че за нас 

като търговци, е по-добре да няма суб-
сидии, отколкото да има някакви, но 
да не е ясно какви ще са и кога ще 
дойдат. Аз от 4 години се опитвам да 
разбера къде са анализите за предиш-

Продължава на стр. 8
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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
• Продавам: С3У–3,6;  Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг 

– 4х25. Тел.: 0885/744 034.
• 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-

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

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-
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.

ТИП 
МАШИНА МАРКА МОДЕЛ Година Моточасове Мощност 

К.с
Трактoр(двигател) 
Комбайн (хедер)

ЦЕНА ПО 
ЗАПИТВАНЕ, ТЕЛ

ТРАКТОР CLAAS AXION 820 CEBIS 2008 3100 230 к.с. 6-цилиндров 0887-413014
ТРАКТОР CLAAS AXION 820 CMATIC 2013 1000 230 к.с. 6-цилиндров 0887-413014
ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2010 4480 260 к.с. 6-цилиндров 0887-413014
ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2014 300 268 к.с. 6-цилиндров 0887-413014
ТРАКТОР CLAAS AXION 930 CEBIS 2013 2200 350 к.с. 6-цилиндров 0887-413014
ТРАКТОР CLAAS AXION 950 CEBIS 2013 2400 410 к.с. 6-цилиндров 0887-413014

КОМБАЙН CLAAS TUCANO 440 2016 двигател 280 / 
вършачка180

286 к.с. хедер V6,60 м 0887-413014

КОМБАЙН CLAAS TUCANO 470 2011 двигател 1860 / 
вършачка 1240

329 к.с. хедер V7,50 м 0887-413014

КОМБАЙН CLAAS LEXION 570 2005 двигател 3940 / 
вършачка 2230

427 к.с. хедер C7,50 м 0887-413014

КОМБАЙН CLAAS LEXION 580 TT 2009 двигател 2560 / 
вършачка 1700

539 к.с. хедер V10,50 м 0887-413014
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ИСКАМ ФЕРМЕРИТЕ ДА СЕ СДРУЖАВАТ
Продължава от стр. 2
положена от дядо ми, моите 
родители също се занимават 
със земеделие. Роден съм и 
съм израснал в семейство на 
фермери. Съпругата ми също 
се занимава със земеделие. 
Надявам се двете ни дъщери 
да продължат в тази насока 
в България и да я има при-
емствеността, за която винаги 
говорим.
Проблемите, които иден-

тифицирах, работейки в на-
шата ферма, са липса на при-
емственост, защото много от 
стопанствата изчезват, нямат 
тази история, като в Западна 
Европа, където има четвърто 
или пето поколение фермери. 
Знанието запазено през годи-
ните, е нещо уникално, затова 
и ние трябва да се стремим 
към това. Също и към внедре-
ни иновации. 
Решение на проблеми 

като нежелание за сдружа-
ване и липса на информа-
ция видях точно чрез сдру-
жаването на 3 нива. Първо, 
семейните ферми са пример 
за сдружаване, тъй като в 
семейството се учим да ра-
ботим в екип. Второто ниво 
са групите и организациите 
на производители, които са 
признати със заповед на ми-
нистъра на земеделието, хра-
ните и горите. Третото ниво 
са  браншовите организации. 
Сдруженията на производи-
тели са търговски дружества 
и те се грижат основно за 

печалбата на земеделския 
производител, а браншовите 
организации се грижат зако-
нодателството да бъде прило-
жимо за фермерите.
В семейното стопанство 

имаме приемственост и мо-
дернизация. Това отчитам 
като положителни ефекти от 
това, че то членува в орга-
низация на млекопроизводи-
телите „Фермерско мляко”. 
Тя е и основното нещо, кое-
то ми помогна да се развия. 
Организацията на млекопро-
изводителите създадох през 
2012 година. Тя беше втората 
в сектор мляко в България. 
При членовете на организа-
цията през годините има 40% 
средно ръст на броя прите-
жавани говеда и то в условия 
на тотална криза в сектора. 
Организацията „Фермерско 
мляко“ бе представена на из-
ложението в Сливен. От 200 
презентирани животни, двама 
наши членове получиха на-
гради за постижения в селек-
ционната дейност. На първия 
фермерски пазар, който беше 
организиран миналата годи-
на в Пловдив, с помощта на 
МЗХГ, нашата организация, 
съвместно с група на произ-
водители на розов домат, бя-
хме на общ щанд и презенти-
рахме български розов домат 
и българско сирене.
По мярка 121 „Модерни-

зиране на селските стопан-
ства” закупихме трактор със 
150 конски сили, имаме и друг 

със 105 конски сили. Закупи-
хме и миксер. Техника вина-
ги трябва. Тя ни позволява 
да намалим работната ръка, 
която така или иначе нямаме. 
Създадохме проект по мярка 
142 „Създаване и организа-
ция на производители”, за ця-
лата програма 2007-2013 г. по 
тази мярка има 2-3 проекта. 
Един от тях е нашият. Продъл-
жаваме да го изпълняваме, в 
четвъртата година сме. Това 
е базата, на която да стъпи 
мярка 9 за учредяване на гру-
пи и организации на произ-
водителите. Благодарение на 
нашите заявки за плащане и 
становищата, които искаме от 
управляващите органи от Дър-
жавен фонд „Земеделие”, се 
натрупа известен капацитет, 
който ще бъде ползван при 
прилагането на мярка 9. Така 
ще продължим да развиваме 
сдружаването в България. Аз 
съм част от работната група, 
която ще разработи проекта 
по прилагане на тази мярка 
и смятам да допринеса тя да 
бъде по-лесно приложима от 
мярка 142. 
Като добра практика мога 

да спомена и внедряването 
на иновация в земеделското 
ни стопанство, която се мул-
типлицира и в Организацията 
ни на млекопроизводители. 
Съвместно с Фондация „Би-
оселена“ и Тракийския уни-
верситет внедрихме система 
за производство на топла 
вода, която изцяло работи с 

възобновяеми енергийни из-
точници. От танка, в който се 
охлажда млякото, се отделя 
голямо количество топлина 
и тя се използва за първона-
чално загряване на водата. 
Впоследствие, ако не бъде 
достигната желаната темпе-
ратура, се използват слънче-
ви панели, а ако няма слън-
чева светлина, се включва 
котел на пелети. В краен слу-
чай се използват нагреватели 
на бойлери. Тази иновация е 
финансирана от норвежката 
програма за сътрудничество.
Темата с работниците е 

болен проблем. Трудно се на-
мира работна ръка. В повече-
то случаи се налага членовете 
на семейството да се грижат 
за нещата, за които не можем 
да намерим хора. За съжале-
ние, повечето хора, които са 
съгласни да работят в нашия 
сектор, живеят на помощи и 
парите, които получават като 
помощи, са не малко или 
най-малкото не полагат уси-
лия да получат допълнителни 
средства. Това е най-големият 
ни проблем – липсата на ра-
ботна ръка и нежеланието на 
хората да работят.
Основната мисия, която 

чувствам като свое призва-
ние, е да мотивирам хората 
да се сдружават и да започ-
нем постепенно да променя-
ме мисленето в посока на 
работа заедно, за да се раз-
виваме по-успешно.

Доника Асенова

продължава около 20 дни. Акрамет Ултра 
унищожава прасковената и черешовата 
листни въшки, драстично намалява пора-
женията от черешова муха и червясване-
то на черешите. При прасковата успешно 
се справя с къдравостта, при черешата 
с бялата ръжда. Необходимостта от упо-
треба на инсектициди и фунгициди нама-
лява до минимум. Всичко това Акрамет 
Ултра върши изцяло чрез активизиране 
на растителния имунитет, който е присъщ 
на всички растения, но по едни или дру-
ги причини не се включва и те не могат 
да се защитят от нападението на добре 
познатите заболявания и вредители. 
Продуктът включва гени, които отговарят 
за синтеза на естествени инхибитори на 
синтеза на хитина, както против насе-
комните вредители, така и срещу гъбни-
те патогени. Блокирането на хитиновия 
синтез е пагубно за тях. Срещу насеко-
мите се включва още един механизъм с 
фатален за тях ефект – синтеза на ин-

хибитори на стомашните ензими. Сре-
щу гъбните патогени се включва и един 
много интересен механизъм – синтезът 
на специални металопротеини, които ин-
хибират дейността на енергийните цен-
трали в мембраните им. Оказва се, че 
с малко помощ растенията могат сами 
да синтезират вещества с фунгицидно и 
инсектицидно действие, достатъчно мощ-
ни, за да осигурят защита от нападение 
в рамките на 15-30 дни. Механизмът е 
изяснен и все повече изненадва с ши-
роките си възможности. Този продукт, в 
съчетание с подходяща схема на торе-
не, позволява да се произвежда чиста и 
здравословна продукция от трайните на-
саждения. Ако се наложи съчетаването 
на имунна и химична растителна защи-
та е непреодолима преграда за гъбните 
заболявания. Такъв е подходът с къдра-
востта при прасковата. Първото пръска-
не се извършва с комбинация от Акрамет 
Ултра – 0,5-0,8% и половин доза Скор. 
След това се правят две последователни 

пръскания с Акрамет Ултра през 7-10 дни 
в същата доза, а следващите пръскания 
са през 14 – 16 дни. Успехът е пълен, 
когато третиранията започнат в самото 
начало на вегетацията, когато листата 
са оформени и могат да поемат препа-
рата. Винаги се започва от ниски дози 
– 0,5%, поради нежността на листата и 
след окончателното им оформяне дозата 
може да се увеличи до 1%. За формира-
не на придобит растителен имунитет са 
необходими около 5-10 дни в зависимост 
от културата. Затова превантивната упо-
треба на Акрамет Ултра е за препоръчва-
не. И нещо много важно: Акрамет Ултра 
не съдържа токсични вещества в използ-
ваните дози и продукцията може да се 
консумира дори след пръскане, след 
обилно измиване с вода. Той е изклю-
чително добър и полезен помощник в 
овощната градина и фактор за чиста, 
здравословна и вкусна продукция. 

Ивелин Желязков, 
НИТЦЗ  „Плантис”

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ В ОВОЩАРСТВОТО
Продължава от стр. 3
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МИКРОНАПОЯВАНЕ 
ЗА ОВОЩАРСТВОТО

Днес терминът микронапо-
яване покрива едно из-
ключително разнообразие 
от техники и приспособле-
ния, които могат да бъдат 
обединени в две големи 
групи – капково напояване 
и микродъждуване. Освен 
предимствата си при оси-
гуряване на благоприятен 
воден режим за култур-
ните растения, системите 
за микронапояване пре-
доставят възможност за 
внасяне с поливната вода 
на някои от използваните 
в растениевъдството хими-
кали. Тази практика е из-
вестна под термина „хими-
гация” и може да включва 
внасянето на торове 
(фертигация), хербициди 
(хербигация), инсектициди 
(инсекигация), фумиганти 
(фумигация), нематоциди 
(нематигация), почвени 
подобрители и други суб-
станции. Многоцелевото 
използване на поливната 
система пести разходи за 
труд, енергия, механиза-
ция и агрохимикали. 
Общоприето е схваща-

нето, че продуктивността 
и икономическата ефек-
тивност на овощарството 
могат да бъдат подобрени 
чрез неговата интензифи-
кация. Неотменим елемент 
от технологията за интен-
зивно отглеждане са сис-
темите за микронапояване 
с тяхната изключителна 
възможност за управление 
на процесите в поливната 
система, напояваното на-
саждение и дори в отдел-
ното растение. Поливният 
и хранителният режим оба-
че трябва да се основават 
на задълбочено познава-
не както на биологичните 
особености на културата, 
така и на почвените и кли-
матични характеристики 

на землището. Липсата на 
необходимата агробиоло-
гична, агрохимична и ин-
женерна подготовка може 
да сведе до незначителен 
ефекта от микронапоява-
нето и фертигацията или 
въобще да го компроме-
тира. Ето защо една неза-
висима експертна оценка 
е изключително важна за 
недопускане на грешки, 
компрометиращи използ-
ването на системите за 
микронапояване и водещи 
до значителни финансови 
загуби. Така нареченото 
второ мнение би ориенти-
рало фермерите какви из-
исквания да поставят във 
фазата на проектирането и 
по кои проблеми да поис-
кат допълнителни гаранции 
от изпълнителя. Професио-
налната консултация е на-
лежаща и при реконструк-
ция на вече изградени, но 
лошо функциониращи сис-
теми, където направените 
значителни инвестиции 
трябва да бъдат съживени 
с минимум допълнителни 
капиталовложения. При 
осъществяването на самия 
поливен процес пък компе-
тентните съвети биха оси-
гурили оптимален воден и 
хранителен режим на кул-
турите. Разбира се, самата 
консултантска услуга също 
си има цена, но във всич-
ки случаи сумата е малка 
част от цялата инвестиция, 
която иначе би могла да се 
обезсмисли напълно.
Системите за микро-

напояване са в състояние 
да осигурят най-високата 
икономическа ефектив-
ност, но те се отплащат 
богато, само ако са про-
ектирани, изградени и 
използвани грамотно.

проф. д-р инж. 
Куман Куманов, 

ИО, Пловдив

Продължава от стр. 3

ството - 2-3 човека се включват  при 
нужда и възможност, но почти с всички 
дейности се занимава тя - обработва, 
връзва, пакетира и продава. Почти на 
80 години е, но коси, жъне, копае, на-
торява с био торове, полива, пръска с 
пестициди, плеви, продава на зеленчу-
ковия пазар. 

Имаме нужда от работна ръка, посто-
янно търговско място и транспорт. Има-
хме идея за финансиране по Европейски 
фондове, но нямаме достатъчно работ-
ници. Финансираме се сами, не участ-
ваме в европейски програми и нямам 
конкретни наблюдения върху тях.
Един от най-належащите ни пробле-

ми е наводнението през 2005 година, 

което създаде много трудности в лич-
ното ни стопанство и възстановяването 
на сградите в него. Вече 12 години се 
възстановяват и разрушени метри огра-
да, за пенсионер е непосилно да плаща 
всички строителни разходи. Аз помагам 
на майка си в земеделския труд  и в 
търговската част, когато мога.

Доника Асенова

БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО Е ТРАДИЦИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ
Продължава от стр. 4

На Националния конкурс за Евро-
пейската награда за млади ферме-
ри проектът на Теодора Вълова бе 
отличен с грамота за най-устой-
чив проект. Честито! /ЗТ/
В нашата страна има условия за 

развитие в секторите земеделие и 
животновъдство. Един ден си пого-
ворихме със съпруга ми и решихме 
да започнем собствен бизнес. Ку-
пихме 50 овце, това беше преди 5 
години. Оттогава се занимаваме с 
овцевъдство. Днес стопанството ни 
наброява над 1000 овце. Породите, 
които отглеждаме, са асав, аваси и 
черноглава плевенска. Това са породи в млечно направление. 
Пътят беше доста тежък и труден. Животновъдството не е лек 
сектор и не всеки е склонен да се занимава с него, тъй като 
работата е тежка, мръсна, няма почивен ден. Животните по-
степенно се увеличаваха, трябваше да се доят 2 пъти на ден. В 
момента в стопанството, освен семейството ми, работят още 5 
човека. Работниците са постоянни, не са сезонни, този сектор 
не търпи почивка. Беше много трудоемко, затова решихме да 
направим доилен център, за да облекчим работниците си. През 
2015 г. кандидатствах по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства” и проектът ми беше одобрен, за което много се 
радвам. В края на март месец тази година доилният център 
започна да работи. Той доста облекчи работата ни, млякото 
се увеличи, тъй като животните не са стресирани. Това е мо-
дернизация и иновация за нашето стопанство. В бъдеще съм 
решила да затворим цикъла на производство – да направим 
една малка мандра, в която да преработваме млякото, което 
произвеждаме.
Проблемите, с които се сблъскваме, са доста. Цената на 

млякото тази година е пагубна. Последните 2 години има спад, 
а тази година цената е срината до минимума. Влагаме много 
средства за храна, медикаменти, работна ръка и в същото вре-
ме получаваме една ниска изкупна цена, която не покрива раз-
ходите. Тази година цената в Северозападна България падна до 
1 лев. Малките стопанства не могат да се справят с разходите 
си и фалират. Всичко е свързано – ниските изкупни цени не им 
влияят добре. Според мен ще оцелеят само големите окрупнени 
стопанства освен ако изкупните цени не се променят.
Относно механизацията на фермата, имаме мини челен това-

рач, с който почистваме помещенията на животните, разнасяме 
храна по боксовете. Имаме и трактор със сеносъбирач, с бали-
ровачка, тъй като си произвеждаме сеното за животните. 
Аз съм родена в село Писарово, дядо ми се е занимавал с 

животновъдство. Може би и аз така започнах, като наследстве-
на черта. Завърших аграрна икономика. Животновъдството е 
трудоемко и тежко, но смятам, че в него има поле за изява и 
то има бъдеще в България.

Доника Асенова

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ИМА 
БЪДЕЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Теодора Вълова, овцевъд, с. Писарово, обл. Плевен, 
пред в. „Земеделска техника”
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Срещи с бъдещето

растването и възмъжаването на първия 
- Иван Пашев. 
Преди 5 години (бр. 14, 2012 г.) поз-

дравихме Иван за завършване на сред-
но образование и приемането му в Уни-
верситета Cal Poly гр. San Luis Obispo, 
Калифорния, инженерна специалност - 
Програмиране.
И ето, през 2017 г., има ново хубаво 

събитие - Иван се дипломира и става 
четвърто поколение инженер, (с техни-
ческа специалност). На 17 юни т. г. от 
15 часа бе тържеството (Commencement 
Ceremony) на випуск 2017 г. на Cal Poly 
(Калифорнийския политехнически дър-
жавен университет). На стадиона на гр. 
San Luis Obispo, под звуците на оркестъ-
ра, от двата сранични входа, под яркото 
юнско слънце, при температура над 36 
градуса, младежи и девойки, магистрите 
облечени с черни тоги, а в зелени – ба-
калаврите, с различни цветове на наме-
талата, в зависимост от специалностите, 
навлизат като два буйни потока, насоч-
ват се към средата на стадиона и сядат 
срещу сцената. Магистрите са най – от-
пред, сред тях е и Иван. Младежите и 
девойките сядат по специалности. Дори 
тези по архитектура са с каски вместо 

шапки. Родители и близки са се разпо-
ложили по трибуните. (Ние сме щастлив-
ци, по средата на тържеството нашата 
секция и ние се оказахме на сянка.) 
Весело и шумно очакване – правят се 
снимки, абсолвенти стават прави и тър-
сят да разпознаят своите близки, пият 
топлата вода, която предварително бе 
поставена на техните столове, зрителите 
викат към тях, надуват свирки, а слънце-
то пари с горещите си лъчи… Засвирват 
химна на Съединените Щати, внася се 
знамето, всички стават прави. Ректорът 
открива церемонията за завършването 
на инженерните специалности на випуск 
2017 година. 
В Cal Poly завършват 5047 човека, от 

които 1257 са инженери, като по специ-
алността компютърни науки са 29 ма-
гистри и 102 бакалаври, а 7 са с отличен 
успех, между които е Иван. (С разреше-
ние на ректората за отличен успех той 
завършва едновременно бакалавърска и 
магистърска степен, общо за 4 години и 
6 месеца). Общият му успех от следва-
нето (по българска оценителна система) 

е отличен 5.87. (На 23 юни по пощата 
получи оригиналните си дипломи.)
От трибуната се изказват настоящи 

и бивши възпитаници, преподавате-
ли, тече стегнато програмата. Накрая 
вместо да хвърлят шапките си, абсол-
вентите пускат безброй бели гълъби, 
балони… Настъпва кулминацията - по 
специалности и поименно се извикват 
всички дипломирани на трибуната да 
получат поздравление за завършване 
на Университета. Чуват се европейски 
фамилии, дори освен тази на Иван има 
още една българска, често се чуват ис-
пански, вероятно на мексиканци, индий-
ски, китайски имена. Преподавателите 
от отделните факултети своевременно 
са се изнесли назад и след трибуната 
щастливи младежки колони се отправят 
към тях, да им благодарят, да се здра-
висат или да си допрат юмруците за 
последно. Могат да се видят девойки и 
младежи с тоги, с цветя на врата, офи-
циално облечени, има и по къси панта-
лони, с джапанки, но от всички тях лъха 
на младост и оптимизъм.

Продължава от стр. 2

Инж. Иван Пашев, честито дипломиране. Гордеем се с теб. 
Расти и възмъжавай на професионалното поприще. 

Редколегията на в. „Земеделска техника”

ните програмни периоди, за 
да се види дали те са били 
ефективни. Пазарът на тех-
ника през 2016 г. спадна 
драстично спрямо 2015 г., с 
33%. Земеделските стопани, 
докато чакат реализирането 
на проектите, не купуват тех-
ника и това е нормално. За 
съжаление, данните за тази 
година досега не са по-до-
бри. На България й е необхо-
дима дългосрочна програма 
за развитие на земеделието. 
Като търговци ние се стре-
мим да сме адекватни на 
всяка пазарна ситуация. 
В България, за да се подо-

бри възрастта на тракторите, 
за 10 години е необходимо 
да се внасят по 3 500 – 
4 000 машини годишно, за да 
се стигне до някаква средна 
възраст от 10 години. При 
комбайните числото е някъде 
около 800 - 900 машини. Това 
обаче не се случва и статис-
тиките стават все по-лоши. 
Темпът на амортизация на 
машини в България е от 2 до 
4 пъти по-висок от този в За-
падна Европа. Машини, купе-
ни със средства от предиш-
ния програмен период, са 
вече амортизирани. Лошото 

състояние на машинния парк 
прави неконкурентноспособ-
на продукцията на земедел-
ците. Знаем, че земеделието 
в България е един много ва-
жен сектор, с голям принос 
в брутния вътрешен продукт.
Във Фонд „Земеделие”, 

дори по времето на г-н По-
рожанов, се допускаше една 
грешка свързана с оценки-
те на проекти. По време на 
първия прием бяха предста-
вени около 3 000 проекта, 
след това станаха около 800. 
Трябва да се оцени желание-
то на хората да участват в 
проектите, а не да се създа-
ват административни преч-
ки. Системата за точкуване 
на проекти не е адекватна. 
При трайните насаждения 
имаше изискване да имаш 
постоянен трудов договор 
минимум с 5 или 6 човека. 
Аз съм гледал 200 декара 
праскови и имах само един 
такъв човек. Останалите се 
назначават на граждански 
договор по време на кампа-
нии, за да има ефективност.
Относно колективизация-

та, аз не съм от хората, които 
смятат, че тя е негативен про-
цес. Мисля, че създаването на 
едро земеделие през 50-те го-

дини е дало шанс на България 
да стане голям земеделски 
производител, който да изле-
зе на световните пазари. Зна-
ете, че пътуваха композиции с 
грозде, домати, ябълки. След 
това се създадоха агропро-
мишлените комплекси, тогава 
се даде възможност за индус-
триално производство в земе-
делието, а то беше свързано 
с изискванията на хранител-
но-вкусовата промишленост. 
Голямата грешка в България 
беше направена по време на 
правителството на Филип Ди-
митров, когато се ликвидираха 
кооперациите в рамките на 2 
дни. Тогава се унищожи жи-
вотновъдството. Голяма част 
от техниката, която подлеже-
ше на ползване, беше изне-
сена в чужбина на много по-
ниска цена от тази, на която 
трябваше да се продаде.
Аз не считам, че българ-

ското земеделие трябва да 
бъде разбито на малки парце-
ли от по 15 декара. В сегаш-
ния си вид то е добро. Не съм 
съгласен, че субсидиите тряб-
ва да са само за големите 
стопанства. Много е важно 
земята да се работи грамот-
но, да се инвестира в нея.
доц. д-р инж. Милка Бобева

МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Продължава от стр. 4Тази нова рубрика на 

вестника е за разведряване.
Ще се радваме, уважаеми 

читатели, и вие да участва-
те в списването й.

ГЛУПОСТИ
В купето пътува и една 

семейна двойка. Жената все 
пита нещо мъжа си и след 
отговора му веднага го кон-
трира: 

- Глупости!
Една от пътничките, след 

като десетки пъти чула, че 
мъжът говори глупости, се 
обърнала към жена му и я 
попитала:

- Ти като си толкова умна, 
защо си се оженила за глу-
пак?
Мъжът се усмихнал бла-

годарствено, а жена му по-
вече не се обадила.

УТРЕ РАНО-РАНО 
ЩЕ ГО ДОВЪРША
Човекът бил умен и до-

бър, но много муден в дейст-
вията си. Веднъж започнал 
да стриже агне още сутрин-
та. Слънцето залязло, а аг-
нето остригано наполовина.
Жена му се ядосала, а той я 
успокоил:

- Няма страшно, утре ра-
но-рано ще го довърша!

МЕЖДУЧАСИЕ 
с Петя Костадинова
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Срещи с бъдещето

Предполага се, че деканът на инже-
нерния факултет на Cal Poly е предал 
списък на отличните и перспективни 
студенти на Гугъл и от фирмата канят 
Иван на интервю. След 8-9 технически и 
2-3 психологични интервюта, още преди 
дипломирането си, той е назначен като 
софтуерен инженер в компанията.
Не е необходимо да се представя 

фирмата Гугъл – този световен инфор-
мационен гигант. Второто събитие, за 
което искам да разкажа, е посеще-
нието ми в офисите на Гугъл, в мека-
та на информационните технологии в 
Силиконовата долина. Искам да спо-
деля за моите, макар и съвсем оскъд-
ни, впечатления от атмосферата, духа 
на работа във фирмата, където има по-
лъх от бъдещето.
Наскоро Гугъл получи разрешение 

да построи огромен комплекс в цен-
търа на Сан Хосе – сърцето на Си-
ликоновата долина. Недалече от там 
(според американските представи за 
разстояние) е централният офис на 
Гугъл, разположен на площ от около 
50 дка. На разстояние от 2 км от него 
се намира вторият по големина офис 
на компанията, който посетихме. Той е 
непосредствено до офиса на Microsoft. 
Това са 3 остъклени сгради от едната 
страна на улицата и други 3 от дру-
гата страна, разположени на площ от 
около 30 декара. На фасадата от към 
булеварда няма никакъв надпис. 14 
часа след обяд е. На паркинга има 
много коли. Забелязваме един младеж 
(от 2000 души в сградата) да излиза и 
да запалва цигара. След като влязо-
хме вътре, отпред ни посреща голям 
надпис Гугъл, под който има огромно 
пано направено от истински компютър-
ни компоненти. Получаваме пропуски и 
започва нашата обиколка. Сградата е с 
интересно вътрешно разположение. От 
западната страна са офисите по про-
екти. От страната на входа, от изток 
са разположени ресторанти, на всеки 
етаж има кафене, има барчета с без-
алкохолни напитки, има дори кът с ал-
кохол и наливна бира. Всеки етаж има 
кухненски възел, където можеш и сам 
да си приготвиш нещо за ядене. Прос-
транството над входа е отворено във 
височината на цялата сграда, от гор-
ните етажи гледката надолу до входа 
е забележителна, виждат се всичките 

ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФИРМА ГУГЪЛ
заведения. Научаваме, че ресторантът 
прекъсва от 15 до 17 часа, когато всич-
ко се почиства и се приготвя отново 
храна. Навсякъде храната и напитките 
са безплатни. Прави впечатление, че 
няма много хора в заведенията, дори 
да пият кафе, а на някои места въобще 
отсъстват. Такава е картината по всич-
ките етажи. 
По средата на сградата са разпо-

ложени конферентни зали, в момента 
в някои от тях се провеждат митинги 
(срещи). Има също малки помещения, 
където човек може да се усамоти. Там 
се виждат няколко човека с лаптопи, 
работят. По средата е разположена и 
зала за компютърни игри. Има поме-
щения, в които са наредени уреди за 
почистване, ремонт. Навсякъде всичко 
е подредено, чисто, тихо. Има фитнес 
център, сградата има връзка със съ-
седната, в която има басейн. Ползва-
нето на всичко е безплатно и неогра-
ничено. 
Качваме се на 8-ия етаж, тук е ра-

ботното място на Иван. Отваряме вра-
тата, разкрива се голямо помещение, 
с естествено осветление, разделено на 
отделни работни места. Целият офис 
е пълен с хора. Поразява ни тишина-
та – в помещението не се чуват ни-
какви разговори, телефони, никакъв 
шум – всеки е със слушалки на ушите 
и концентриран върху компютъра си. 
Излизаме тихо. Научаваме, че екипът 
се състои от 40 човека, има двама или 
трима българи, сред които и Иван. В 
екипа приблизително 1/3 са бели, 1/3 
са азиатци и 1/3 са индийци, а жени-
те са около 1/5. Всички са софтуерни 
инженери. Работят по проекти със съ-
биране и обработка на огромното коли-
чество информация, която се генерира 
от всички потребители по света, които 
използват Google Chrome браузър. 

Работното време във фирмата не 
е задължително, може да дойдеш в 7 
часа, 10, 12, но може да работиш до 18, 
22, дори да преспиш тук – има кът и за 
това. На всеки 3 месеца се прави оцен-
ка на качеството на работата на всеки 
служител. Но това не ги тревожи, те 
имат силно желание да работят, защо-
то това, което правят им е интересно. 
След като приключи даден проект, съз-
дава се нов екип и започва нов про-
ект. Имаш възможност предварително 
да се включиш в проект по тема, която 
те интересува. Например, Иван се ин-
тересува от изкуствен интелект и са го 
посъветвали да се срещне с ръководи-
теля на този проект и да започне да 
работи и по този проблем. 
Всъщност в Гугъл може да се ра-

боти и по теми, които изобщо не са 
свързани с програмирането. В момен-
та компанията също така разработ-
ва автономни автомобили, роботи и 
най-авангардното - хардуер за кванто-
ви компютри. 
За да стигнеш до сградите от друга-

та страна на улицата, които са по-да-
лече, може да ползваш колата си или 
един от жълтите велосипеди, които са 
оставени свободно пред сградата. Тук 
има баскетболно игрище. На него игра-
ят 2 души. До паркинга периодично ми-
нава служебен автобус, които осигуря-
ва транспорт на хората, които не искат 
да попадат в трафика с техните коли. 
Разбира се в автобуса също може да 
се работи. Сега на спирката има око-
ло 20-тина човека. Навсякъде се усеща 
безотказно функциониращ механизъм, 
който едновременно работи както в 
интерес на фирмата, така и на тези, 
които работят в нея.

 Наистина, пооткрехнахме ли вра-
тата към бъдещето?
доц. д-р инж. Милка Бобева
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Реклама

 конвейерни сушилни за най-голяма гама материали, 
в т. ч. билки и зелени фуражи – както насипни, така и 
балирани;

 шахтови, флуидизационни и др. сушилни за зърнени 
култури, фуражи, насипни продукти; 

 камерни и тунелни касетъчни сушилни за плодове и 
зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и мн. др.

 котли – водогрейни и парни, в т. ч. за автоматизира-
но изгаряне на отпадъчна биомаса;

 слънчеви инсталации;
 влагомери за различни материали;
 линии за гранулиране, в т. ч. биопелети и биобрикети.

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02

GSM 0888 93 67 62  (61)  www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:
МП Концепт ЕООД

1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо 
и икономическо) 

обслужване на местни и 
чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, 

но се нуждаете от 
компетентна подкрепа 
за нейната реализация

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - 
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !
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Реклама

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма 

NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника 
на водещи све-
товни фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

www.tractorinvest.com

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

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

АСТРА АГРО ЕООД

Имаме БДС  EN ISO 9001:2008

Здрави машини 
на добри цени !

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