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ЗТ

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

l Цветанка Стоева – с. Желява, обл. София, полевъдство
l Вилиан Кирилов – с. Долни Раковец, общ. Радовец, 

полевъдство

l Захарин Мачев – с. Долни Богров, обл. София,  
полевъдство

l Любомир Димитров – София, полевъдство

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

Интервю с Денис Дурал,  
с. Брадвари, обл. Силистра

На Националния кон-
курс за Европейската на-
града за млади фермери 
Денис Дурал, занимаващ 
се с биологично пчелар-
ство и отглеждане на 
шафран, бе отличен с 
грамота за най-предпри-
емчив проект. Честито! 
/ЗТ/

- Г-н Дурал, предста-
вете се на нашите читатели.

- Аграрен инженер съм по образова-
ние. От 2011 година инвестирам в пче-
ларство. Работих в чужбина, една година 
работих за закупуване на кошерите, една 
за инвентар. Първоначално започнах с 68 
кошера, сега имам 111 пчелни семейства. 

ВАЖНО Е ДА ОБИЧАШ 
РАБОТАТА СИ

Продължава на стр. 8

Интервю с Петър Наков  
и Ива Попова, с. Бачево, общ. Разлог

На На-
ционалния 
к о н к у р с 
за Евро-
пейската 
награда 
за млади 
фермери 
П е т ъ р 
Н а к о в , 

занимаващ се с отглеждане на коне 
и калифорнийски червеи, получи отли-
чие за най-социален проект. Чести-
то! /ЗТ/

- Как започнахте да отглеждате 
коне?

- П. Н.: Баща ми е учил в Шуменска-
та школа и беше треньор в конезавода в 

С УПОРИТОСТ И ТРУД 
ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА

Продължава  
на стр. 7

Интервю с Георги Панчев, търгов-
ски директор във фирма „Мегатрон”

- Защо организирате демонстра-
ции на земеделска техника? 

- Целта на демонстрациите ни е да 
покажем как се справя предлагана-
та от нас техника John Deere, KUHN, 

 „ДА СЕ СРЕЩНЕМ  
НА ПОЛЕТО“

Продължава на стр. 6
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Продължава на стр. 8

ДЗИ

обруджанският зе-
меделски институт e 

гордост за Селскостопанска 
академия“, заяви председате-
лят на Академията проф. д-р 
Васил Николов на работната 
среща с учените и служите-
лите, състояла се на 26 юли.  
„Приемственост, последова-
телност и настойчивост при 
реализация на целите, ино-
вативно мислене и ентусиа-
зъм, грижливо съхраняване 
на всичко, създадено през 
дългия период на развитие на 
института, го поставят сред 
водещите научни институции в 
областта на земеделието.“ 

Учените запознаха предсе-
дателя на Академията с науч-
ните направления и проекти, 
по които работят. Обсъдени 
бяха въпроси, свързани с 
визията за развитие на науч-
ното звено; с финансирането 
на системата; с „цената“ на 
интелектуалния труд и инте-
лектуалната собственост; вза-
имовръзките с държавните 
институции и др.

Проф. Николов отдели спе-
циално внимание на младите 
учени. „Необходимо е да сти-
мулираме младите хора да се 
посветят на научна дейност. 
Трябва да се търсят начини за 
отпускане на стипендии и сти-
мули, извършване на подбор 
на бъдещите изследователи 
още от студентската скамей-
ка“, поясни той. 

Председателят посети де- 
монстрационните полета със 
слънчоглед. Срещна се с ра-
ботниците, които му сподели-
ха за гордостта от това, което 
правят, за настоящите пробле-
ми и притеснението за бъде-
щето.

Учените демонстрира-
ха своите нови хибриди, 
обясниха начина на работа, 
дългия път на един сорт и 
един хибрид от „идеята“ до 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ,  
Генерал Тошево

 ДЗИ – ГОРДОСТ ЗА ССА
„масовия“ посев. 
Специалистите 
работят по съз-
даване на сор-
тове и хибри-
ди, устойчиви 
към патогенна 
„мана“ и парази-
та „синя китка“ и 
притежаващи ви-
сока масленост 

и екологична пластичност. 
Уникална е колекцията от 

диви едногодишни и много-
годишни видове слънчоглед. 
Силно впечатление правят 
декоративните форми, по-
лучени по селекционен път. 
Към тях има проявен интерес 
от холандска фирма и в тази 
връзка е подписан договор за 
обмен на материали.

След опитните полета, 
проф. Николов посети живот-
новъдните ферми. Обсъдено 
беше виждането за тяхното 
развитие. Овчето стадо на 
Института е едно от малкото 
в страната, където се съхра-
нява уникалният генофонд на 
Североизточната българска 
тънкорунна порода.

Пред ръководството на 
Института проф. Николов 
изрази увереността си, че и 
в бъдеще Добруджанският 
земеделски институт ще ос-
тане сред институтите, фор-
миращи „гръбнака“ на Ака-
демията./ЗТ/

Традиционното участие на 
Добруджанския земеделски 
институт (ДЗИ) на изложе-
нието „Селското стопанство 
и всичко за него” на „Доб-
рички панаир” АД  включва 
представяне на експозиция 
от семена от сортове зърне-
но-житни култури, от които 
на зърнопроизводителите се 
предлагат базови семена за 
есенната сеитбена кампания, 
2017 г.: 14 сорта обикновена 

„СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  
И ВСИЧКО ЗА НЕГО“ 2017

пшеница: Енола, Кристи, Ла-
зарка, Драгана, Калина, Ме-
рилин, Божана, Карина, Га-
латея, Киара, Косара, Рада, 
Пчелина и Горица; 3 сорта 
тритикале: Атила, Колорит и 
Добруджанец; 1 сорт зимен 
ечемик: Ахат.

Всички сортове са се-
лекция на ДЗИ и са плод на 
научнообоснована схема на 
сортоподдържане и семе-

„Д
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА  
ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Реклама

®РАЛОМЕKС   

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Разрохквачи навесни 
и прикачни с ротори 

0700 18 187
www.ralomex.com

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет,  ул. „Освобождение“ 3

тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02

e-mail: order@ralomex.com; 
ralomex@mail.bg

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

Дискови брани 
от 2 до 10 м

Тракторни валяци 
от 4,5 до 8 м 

Фирма „БЪЛГАРСКО 
МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБ-
РИЧ - БМД” АД предлага на 
селскостопанските произ-
водители нови изделия от 
различен клас и с различно 
предназначение, разработе-
ни специално за наложилите 
се в последно време  нетра-
диционни досега производ-
ства на земеделски култури.

Интерес към новите про-
дукти на БМД АД проявяват 
зърнопроизводители, произ- 
водители на грозде, на ла-
вандула, на маточина, на 
плодове и зеленчуци и дру-
ги. Изделията са специално 
конструирани и приложими 
както при сеитбата, берит-
бата и отглеждането, така и 
при транспортирането и пре-

работката на селскостопан-
ската продукция. 

Основните продукти на 
фирмата са: транспортни 
средства за превоз на зър-
но (самосвални надстройки 
и ремаркета с двустранно 
и тристранно разтоварва-
не) – високообемни до 40 м3 

селскостопански ремарке-
та-платформи и автомобилни 
композиции за извозване на 
бали; повдигащи платформи 
за овощарство; транспортни 
средства за превоз на живи 
животни; ремаркета и сменя-
еми надстройки за подвижно 
пчеларство – с капацитет от 
10 до 48-десетрамкови коше-
ра; ремаркета за лавандула 
и други.

Инженеринг, проектиране, производство  
и ремонт на специализирана земеделска техника

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 генера-

тори и стартери, за всякакъв вид земеделска техника (евро-
пейски и японски), употребявани, рециклирани и нови. Дирек-
тен внос, перфектни цени! Тел.: 044/662 944; 0888/857 676.

• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултан-
та! Превантивността спестява пари и неприятности.  
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово пра-
во. Тел.: 0899/771 315.

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
     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”

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови валове, 
клапани, разпръсквачи и много други части за леки, лекото-
варни, товарни автомобили, багери, мотокари, 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 инвентар. 
Тел.: 0899/850 620.

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

 ТИП МАШИНА МАРКА МОДЕЛ Година Моточасове Мощност К.с
Трактoр(двигател) 
Комбайн (хедер)

ТРАКТОР CLAAS ELIOS 210 2015 6 75 4-цилиндров

ТРАКТОР CLAAS AXOS 340 2013 1300 100 4-цилиндров

ТРАКТОР CLAAS ARION 520 CIS 2008 470 125 4-цилиндров

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2010 4100 125 6-цилиндров

ТРАКТОР CLAAS AXION 820 CEBIS 2008 3100 230 6-цилиндров

ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2010 4620 260 6-цилиндров

КОМБАЙН CLAAS TUCANO 440 2016 280/180 286 хедер V6,60

КОМБАЙН CLAAS LEXION 570 2005 3940/2230 427 хедер C7,50

КОМБАЙН CLAAS LEXION 660 2016 130/86 366 хедер C7,70

КОМБАЙН CLAAS LEXION 760 2013 1300/900 530 хедер V10,50

ТРАКТОРИ   

Производител/ 
модел К.с. Година на про-

изводство Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800

John Deere 6620 130 2006 3360

John Deere 8345R 345 2010 2300

John Deere 7215R 215 2011   813

John Deere  6920 150 2005 5448

John Deere 6920 150 2004 6483

Lamborghini R8.270 265 2009 7274

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

John Deere 9680i 310 2006 5043

Case IH 2388E 280 2008 2614

Case IH 2388E 280 2008 3170

Case IH  2388 280 2005 5732

Claas Mega 204 215 1998 7403

МЕГАТРОН - 0888/686 419
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Мегатрон

 „ДА СЕ СРЕЩНЕМ НА ПОЛЕТО“
Продължава от стр. 2

Bobcat в реални работни условия на 
полето. Разбира се, наред с позна-
тите на българския пазар модели, 
представяме на нашите клиенти и 
най-новите машини. Неслучайно мо-
тото на всички полеви демонстрации 
на Мегатрон е „Да се срещнем на 
полето“ – там, където е мястото на 
всяка една машина и където тя тряб-
ва да докаже своите качества. Важно 
е да отбележа, че по време на тези 
демонстрации, фермерите имат въз-
можност да се качат в кабината на 
машината, която ги интересува и от 
удобното операторското място да се 
убедят сами в качествата є.

Всяка година от септември до ноем-
ври месец правим предварителен план 
за демонстрациите, които ще проведем 
през следващата година. Срещаме се с 
търговците си и всеки казва какво се 
търси и какво би искал да покаже в 
региона си. Традиционно организираме 
между 3 или 4 големи демонстрации на 
земеделска техника, както и около 10 
по-малки - регионални или индивидуал-
ни. Подготовката на големите събития, 
изисква не само време, но и сериоз-
на екипна работа и за да е всичко на 
ниво, организираме всичко до най-мал-
кия детайл. Целта ни е да представим 
машините, предлагани от Мегатрон, по 
възможно най-добър начин. Стремим се 
демонстрациите да са достатъчно голе-
ми, качествени, да показват най-новото и 
на тях да присъстват около 70 до 130-140 
човека. Търговският ни екип кани лично 
всеки фермер. Разбира се, използваме 
и всички социални медии, но политиката 
на компанията ни е основана на личния 
контакт. Нашите търговци от години са в 
регионите си и около 90% от всички фер-
мери ги познават. Фирмата ни разчита 
на собствената си информация.

Имаме опит с демонстрации на 
различни машини в различни региони. 
Правили сме демонстрации, изцяло 
насочени към животновъдството или 
с много големи машини, които не са 
предназначени за фермери с обработ-
ваема земя под 15 000 декара. Показ-
вали сме също машини за земеделци, 
обработващи от 1000 до 3000 декара. 
Стараем се демонстрациите ни да се 
съобразени с търсенето, но и да пока-
жем цялото си портфолио.

За цялата година имаме определе-
ни основни машини, които да участват 

във всяка демонстрация. Например, 
тази година е новият ни трактор John 
Deere 8400R, който показахме на де-
монстрацията край село Чепинци, или 
пък култиваторите на KUHN, които са 
нови на пазара на земеделска техника. 
Това са все машини, за които ние  сме 
се договорили с техните производите-
ли и наши партньори да ги представим 
на земеделските стопани.

В голяма част от случаите след та-
къв тип демонстрации усещаме ръст в 
продажбите в региона, но като цяло не 
можем да се оплачем от продажбите 
си. Смеем да твърдим, че клиентите 
оценяват усилията, които полагаме за 
тях.

- Разкажете по-подробно за де-
монстрацията в с. Чепинци.

- На демонстрацията на 13 юли по-
казахме в реални условия работата на 
различен клас трактори John Deere (от 
100 до 400 к.с.) с различни почвообра-

ботващи машини KUHN. Представихме 
конвенционална технология - оран с 
плуг, както и 2 нови типа култиватори, 
които сега навлизат на пазара. Демон-
стрирахме също култиватори за стърни-
ща и за предсеитбена подготовка. Това 
е нова технология, която е част от ми-
нималните обработки. С култиваторите 
за обработка на стърнища, много плит-
ко се обработва почвата, колкото да се 
прекъснат корените и да се провокират 
плевелите да покарат, за да може след 
това да се напръскат и да се унищожат, 
след което започва сеитбата. Другото, 
което показахме, беше почвообработ-
ващ агрегат KUHN Performer, който съ-
четава няколко комбинации в едно. Има 
дискова секция отпред, която минава и 
наситнява растителните остатъци, ра-
ботни органи, които смесват растител-
ните остатъци във вертикала до около 
30-35 см дълбочина, следвани от под-
равняващи дискове и накрая валяк, 
който притъпква почвата. Този агрегат 
може да работи с всеки един от орга-
ните си поотделно, включително и без 
притъпкващия ролер, в случай, че земе-
делските производители желаят полето 
да се остави на угар. 

Както вече споменах, от самоход-
ната техника представихме различни 
мощности на трактори. Акцентът беше 
върху новия модел John Deere 8400R. 
Той е най-големият като мощност в 
класа до 16 тона. При него изключител-
ното е, че при 400 к.с. минимална мощ-
ност на двигателя успява да предоста-

ви до 370 к.с. теглителна сила в полето, 
с което смятам, че само John Deerе, 
съответно Мегатрон, като техен пред-
ставител, могат да се похвалят. Пока-
захме също 2 трактора от шеста серия 
с различни мощности, малък трактор 
от пета серия и среден клас трактор 
с 270 к.с. от седма серия. Представи-
хме машини за операциите, които се 
извършват по време на бяла жътва. В 
демонстрацията участваха сламотръс-
ни зърнокомбайни John Deerе W650, 
модел 2015 година и W650i, модел 2017 
година, рулонна балопреса John Deere 
F440E и телескопичен товарач Bobcat 
TL470 HF, оборудван с вилици за изна-
сяне на балите.

- Според Вас как се развива па-
зарът на земеделска техника у нас? 
Предвидим ли е?

- Тенденцията на пазара върви към 
търсене на машини с по-големи мощно-
сти и затова ние търговците се стараем 
да предложим на клиентите си трактори 
от 100 до 400 к. с. От друга страна се 
стремим да покажем машини с  различ-
ни мощности – целия диапазон. За всеки 
един трактор имаме подходящ инвентар 
за агрегатиране. Предлагаме различни 
категории машини като мощност, защо-
то не отсяваме клиентите си на големи и 
на малки, обработващи големи и малки 
площи земя. В днешно време пазарът е 
много конкурентен. Всеки един фермер, 
който е наш постоянен клиент, може да 
бъде спечелен от конкурентна фирма 
във всеки един момент. Затова трети-
раме всичките си клиенти еднакво, като 
нови, с уважение  и им поднасяме пълна 
информация за изделието.

По отношение дали е предвидим 
земеделския пазар мога да споделя, 
че за съжаление, в България хората 
не планират предварително бюдже-
тите си за закупуване на земеделска 
техника. Реално при нас около 70% от 
продажбите всъщност са емоционални 
и първични. Голяма част от клиентите 
ни решават дали ще купуват техника 
в последния момент. Истината  е, че 
ние, заедно с колегите от John Deere 
и от KUHN, с години полагаме усилия 
да променим тази практика. Предлага-
ме програми с допълнителни отстъпки, 
които осигуряват на земеделските про-
изводители бонуси при ранни поръчки 
на комбайни, пръскачки. Сега тече та-
кава кампания за прикачен инвентар. 
Имам усещане за известна промяна на 
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С УПОРИТОСТ И ТРУД ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА
Продължава от стр. 2
Бачево. Аз съм възпитаник на 
Националната спортна акаде-
мия с конен спорт, голямата 
ми племенница също учи това. 
Така започнахме частния биз-
нес. Той стартира от 2000 го-
дина, имахме 7 коня, с които 
започнахме да развиваме ту-
ризъм. Построихме си база за 
около 25 коня преди 4 години. 
Покрай базата развихме зе-
меделско стопанство - няма-
ше къде да съхраняваме тора 
от конете и започнахме да го 
преработваме с калифорний-
ски червеи. След време кан-
дидатствахме по европейки 
проект за стопанството с ка-
лифорнийски червеи и живот-
новъдство и ни одобриха.

- Разкажете повече за 
стопанството си.

- П. Н.: Бизнесът ни е се-
меен, развиваме го със съ-
пругата ми, баща ми, майка 
ми, сестра ми, двете племен-
ници, имаме и двама работ-
ници. Засега се справяме 
по време на силния летен 
сезон. Имаме 2 бази, едната 
е целогодишна, а другата е 
лятна. Допълнително наема-
ме хора от района, когато 
имаме нужда.

Стопанството е биоло-
гично. Започнахме с 30 де-
кара и до днес са толкова, 

не сме имали желание да ги 
увеличаваме. Увеличихме ка-
лифорнийския червей от 240 
на 700 квадратни метра и пак 
се оказва малко. Предстои 
да го увеличим още, тъй като 
оборският тор е много. Сто-
панството ни обхваща над 
16 декара люцерна и около 
15-16 декара ливади, които 
помагат в изхранването на 
конете. Отглеждаме коне за 
работа, за туризъм, за спорт, 
за продаване. В пансиона за 
коне отглеждаме коне и на 
други хора. Това е основната 
ни дейност и всичко се дви-
жи около нея.

Оказа се, че в района 
има много хора, на които се 
отразява добре хипотерапи-
ята. Това е вид раздвижване 
чрез езда. Работим безплатно 
с деца и възрастни с целе-
брална паразлиза, синдром 
на Даун, аутизъм, гръбначни 
изкривявания. От базата се 
разкрива уникална гледка, 
с изглед към Пирин, Рила и 
Родопите. Това ни помага за 
развитие на туризма. Имаме и 
къща за гости. Децата се ока-
заха много благодарна инвес-
тиция, покрай тях направихме 
много ценни контакти, които 
впоследствие обогатиха дей-
ността на базата по отноше-
ние на съпътстващи дейности.

Отскоро имаме 2 водо-
ема с обща площ около 60 
декара, които искаме да за-
селим и да развием спортен 
риболов, за да увеличим 
дейностите, с които се за-
нимаваме и да привличаме 
повече хора.

- Във фермата се разви-
ва и социална дейност.

- Ив. П.: Аз ръководя со-
циалната и културната сфера 
на стопанството, свързана с 
базата и извън нея. Пред-
седател съм на Сдружение 
за изкуство и култура „Ор-
тосия”. Това, което успешно 
направихме през последни-
те 2 години в Бачево, беше 
да започнем работа, заедно 
с базата, с децата към ре-
сурсния център в Благоев-
град. Това е група от 6 деца 
със специални потребности, 
които учат в основно учили-
ще в Бачево. Започнахме да 
ги социализираме в средата 
в Бачево и извън нея. Преди 
2 години организирахме ед-
номесечен доброволен курс 
и поканихме всички деца от 
училището, които биха иска-
ли да се запознаят повече 
със света на конете. Те ид-
ваха 3 пъти седмично в ба-
зата, където имаха възмож-
ност да подготвят конете за 
езда и да ги яздят.

Фолклорът е другата сла-
бост на нашето сдружение и 
сме вдъхновени да възпита-
ваме и собствените си деца 
в този дух, а когато живееш 
на едно прекрасно планин-
ско място, имаш възможност 
да осъществяваш тези неща.

- С какви предизвика-
телства се сблъсквате?

- П. Н.: При отглеждането 
на каквото и да е живо съ-
щество, съпъстващите про-
блеми са ясни. При конете 
това са контузии, амуниция, 
подковаване, обслужване. 
Тежко е, но не съжалявам 
за избора си. Имам рабо-
та, давам работа и на други 
хора. С упоритост, работа и 
труд всичко се получава.

- С каква техника разпо-
лагате?

- П. Н.: Имаме всичко не-
обходимо – косачка, сенообръ-
щачка, трактор с челен товарач. 
Искаме още малко да механи-
зираме превоза на бали.

- Какво е състоянието 
на земеделието във Вашия 
район?

- П. Н.: В района отскоро 
имам наблюдения за коопе-
риране. В Бачево за щастие 
кооперирането стана факт 
- пустеещата земя вече се 
обработва.

Доника Асенова

пазара в тази посока. Например, от-
сега започваме да планираме с наши 
клиенти покупки на зърнокомбайни за 
догодина, пръскачки за декември-яну-
ари и т. н. Клиентите ни свикват с 
по-ранно планирано закупуване на 
машина и ние благодарим на достав-
чиците ни, че създават изключително 
интересни условия, за да провокират 
този интерес в тях.

- Има ли прогрес в българското зе-
меделие?

- Според мен има прогрес в зе-
меделието. С падането на цената на 
зърното в последните години българ-
ските земеделци започнаха да мислят 
в перспектива и търсят начини да по-
добрят добивите си. Такава е целта на 
земеделското производство в световен 
мащаб, не само заради цените, но и 
заради увеличаващото се население и 
необходимостта от по-големи добиви. 
Забелязвам например, че всяка година 
при пшеницата добивите растат между 
10 и 20% в зависимост от регионите на 
страната. Има също до 100% разлика в 
добивите в отделните области, съответ-
но от там идват и разликите в  цената 
на раздаваната рента.

 „ДА СЕ СРЕЩНЕМ НА ПОЛЕТО“
От друга страна, имам наблюдения, 

че голяма част от хората, които по-рано 
започнаха да се занимават с овощар-
ство, зеленчукопроизводство, започват 
да се отказват. В тези отрасли се иска 
много ръчен труд, за който трудно се 
намират хора. Накрая на годината, ако 
трябва да се изхвърли 1/3 от реколтата 
заради това, че няма кой да я обере, 
рентабилността е ниска. Доста хора, 
които отглеждаха домати или картофи 
например, спряха да се занимават с 
това или намалиха продукцията си до 
минимални количества, които да успеят 
да обработят. В България хората не ис-
кат да работят в този отрасъл, а в чуж-
бина същите вършат 2 пъти по-тежка 
работа от тук. Но идеята, че живеят в 
чужбина, ги стимулира. Ако си сметнат 
всички разходи спрямо приходите, из-
лиза, че е по-нерентабилно да работиш 
в чужбина, отколкото тук.

- Каква е идеята на вашата нова 
инициатива „Мегатрон Академия”?

- „Мегатрон Академия” беше про-
вокирана най-вече от обстоятелството, 
че действително е много трудно да се 
намерят кадри, особено технически. 
Това, което се забелязва на трудовия 

пазар в нашата област е, че едни и 
същи лица се въртят в различни ком-
пании. Преценихме, че за нас е добре 
да заложим на нови свежи хора, 
които да обучим да работят с наша-
та техника от самото начало на тях-
ното образование. Решихме сами да 
подготвим кадрите си и така се роди 
идеята за „Мегатрон Академия”. Тя се 
организира за първа година. Обико-
лихме всички университети, особено 
активни бяхме в Русенския универси-
тет, където се подготвят инженерни 
кадри за земеделската техника. Сега 
имаме 16 стажанти в нашите сервизи 
в цялата страна. Предлагаме им пла-
тена стажантска програма в рамките 
на 2 месеца. Всеки един от студентите 
има възможност да се докосне до ра-
ботния процес. Например, на демон-
страцията край село Чепинци един от 
стажантите бе част от екипа ни. Мом-
четата са талантливи, имат желание 
за работа. Проектът към момента е 
много успешен, доволни сме от резул-
тата. Със сигурност фирма „Мегатрон” 
има желание да го продължи. Това е 
бъдещето.

доц. д-р инж. Милка Бобева
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Продължава от стр. 2

производство. Те са доказани 
във времето като изключително 
подходящи за отглеждане в ус-
ловията на България и успешно 
съчетават висок добив и качест-
во.

Цената на семената от по-
добна висока категория е из-
ключително атрактивна, като се 
има предвид, че тя се определя 
от по-висока себестойност, свър-
зана със специални наблюдения 
през вегетацията, сериозен фито-
санитарен контрол, отпадане на 
част от семената при заготовка, 
такси за апробация и издаване 
на документи, авторско право.

Освен традиционно предста-
вяните, вече известни на про-
изводителите, научни продукти, 
ще бъдат представени мостри 
семена от сортове от най-новата 
селекция на института - обикно-
вена пшеница Ками, Катаржи-
на и Сладуна, фуражен ечемик 
Тангра, тритикале Акорд и Рес-
пект, твърда пшеница Мелина 
и Мирабел. Пролетните култури 
ще бъдат представени от мостри 
семена от сортове полски фасул 
Еликсир, Абритус, Блян, Устрем, 
Вежен и Скития и леща Илина. 
Характерно за сортовете Блян, 
Устрем, Вежен и Скития е, че са 
с изправен храст, което ги прави 

подходящи за директно механи-
зирано прибиране.

Ще бъде изложена новата 
„Технология за производство на 
полски фасул“, създадена в ин-
ститута от авторски колектив от 
специалисти по селекция, агро-
техника и фитопатология, която 
излезе от печат в края на 2016 г.

Слънчогледът се представя от 
следните хибриди и сортове: Хи-
бриди: Дея, Севар, Велека, Вокил, 
Велко, Габи - признати в Румъ-
ния, вписани в официалната сор-
това листа на ЕС; Яна - признат 
в България и Казахстан и вписан 
в официалната сортова листа на 
Европейската общност; Сан Лука, 
Валин и Линзи - признати в Бъл-
гария, вписани в официалната 
сортова листа на Европейската 
общност; Дивна - признат в Ук-
райна; Вяра - признат в Молдова; 
Деведа и ГТС Теди - признати в 
България. На панаира може да се 
види и сорт Фаворит, признат в 
България.

Селекционерите и агроно-
мите-специалисти от ДЗИ са 
винаги на разположение на 
земеделските производители 
за съвети, които биха били по-
лезни за правилния избор на 
сорт и точна технология на из-
веждане на зърнопроизвод-
ството. /ДЗИ/ 

Наред с тях БМД АД 
предлага и богата гама 
от ремаркета-фургони тип 
„Магазин” и тип „Офис”, 
които намират широко 
приложение при производ-
ството, търговията със сел-
скостопанска продукция и 
провеждането на фермер-
ски пазари. Многообразие-
то от функционалност и ди-
зайн напълно задоволява 
потребностите на ферме-
рите и допринася за пови-
шаване на ефективността 
и удобството в селскосто-
панската им дейност. 

Сред най-търсените 
продукти от тази гама са: 
ремарке-фургон за добив 
на мед; ремарке тип „от-
крита сергия” за търговия с 
плодове, зеленчуци и други 
селскостопански реколти; 
ремарке-фургон тип „Ма-
газин” – за търговия с па-
кетирани селскостопански 
продукти; ремарке-фургон 
тип „заведение за бързо 
хранене” - за приготвяне 
и продажба на обработе-
ни селскостопански про-
дукти; ремарке-фургон тип 
„Мобилен офис”; ремар-
ке-фургон за отдих и охра-
на и други. Ремаркетата са 
със стабилна конструкция 
и термоизолирани фурго-

ни, имат ел. инсталация, 
вътрешно осветление и ев-
робукса за 220 V. В зави-
симост от предназначение-
то и функционалността си, 
фургоните могат да бъдат с 
различна дължина от 3 до 
7 метра и с един или по-
вече отваряеми капаци или 
прозорци.

Благодарение на висо-
коквалифицирания инже-
нерен екип „Българско 
машиностроене Добрич 
- БМД” АД успешно рабо-
ти по нови проекти, отго-
варящи на специфичните 
изисквания на своите кли-
енти и в същото време им 
предлага дооборудване, 
реконструкция и ремонт 
на всякакъв вид селско-
стопанска транспортна 
техника, ремонт и рецикли-
ране на селскостопански 
ремаркета и надстройки, 
зърновози, фуражовози, 
превозни средства за 
транспортиране на живи 
животни и други. 

Верен на принципа „Без 
механизация няма модер-
но селско стопанство” еки-
път на компанията е готов 
да отговори на всяко питане 
от страна на своите клиенти 
и да им предложи най-точ-
ното решение.
По материали на БМД АД

Вече съм биологично сертифициран про-
изводител. Пчелите трябва да ги наблю-
даваш и да имаш усет кога да ги пипаш. 
Един пчелар трябва да си води дневник и 
чрез него да следи работата си – кога да 
направи преглед, кога да смени майката 
и други. Важно е да обичаш работата си.

- Намирате ли пазар за продукцията 
си?

- За меда има пазар, но невинаги има 
цена, с която да се оцени труда на пче-
ларя. Аз още съм нов, но имам близки 
приятели пчелари, които също са на това 
мнение. Тази година цената до момента 
е задоволяваща.

- Какво мислите за неоникотинод-
ните пестициди?

- Това е една много сериозна тема за 
пчеларството. Преди баща ми се замина-
ваше със земеделие, имаше над 3 000 де-
кара земя. Разбирам и земеделците. Аз 
имам обработваема площ и съм приятно 
изненадан, че нямам проблеми – пръска 
се вечер и има предварителни преду-
преждения. До момента нямам оплаква-
ния, но трябва да има голям контрол на 
тези пестициди, ако не може да се спре 
употребата им.

- Отглеждате и шафран.
- Преди 2 години реших да отглеж-

дам и шафран и намерих във Франция 
голям производител на шафранови лу-
ковици с високо качество. Купих 40 000 
броя за около 2 декара. В нашия край не 
е препоръчително да се отглежда тази 
култура, но аз рискувах и се получи. От 
началото на лятото до октомври шафра-
нът не дава цвят, но нивата трябва да 
се поддържа. Максимум през 2 седмици 
е необходимо да се копае. След среда-
та на октомври се бере и няма нужда 
от техника. Французинът, от когото взех 
първите луковици, има техника, но той 
отглежда много повече шафран, около 68 
декара. Сам е проектирал машините си, 
за да са подходящи за стопанството му 
и да го улесняват в брането, като вадят 
безопасно луковицата. За отглеждането 
на шафрана майка ми много ми помага, 
нямаме постоянни работници. Когато се 
наложи, наемаме млади хора от селото.

- Срещате ли предизвикателства в 
работата си с шафрана?

- Да, има и трудности. Понякога има 
мишки или други животинки, които гризат 
луковиците. Трудно намирам пазар за 
продукцията. На французина, от когото 

купих луковиците, дадох втората реколта, 
но той вече не изкупува. В България все 
още, поне аз, не знам да има пазар за 
шафран, търсил съм доста. Имаше човек, 
който обещаваше, че ще помогне, но в 
крайна сметка това излезе само приказ-
ка. Шафранът е много полезен за чай, 
ястията с него също се получават доста 
вкусни.

- Имате ли планове за развитие на 
стопанството си?

- Искам да увелича пчелните си се-
мейства, но за мен е важно качеството и 
правилното им отглеждане. Всеки си има 
капацитет, важно е желанието.

- Какво е състоянието на земедели-
ето у нас според Вас?

- Според мен земеделието в Бълга-
рия е механизирано – техниката е много 
модернизирана, автоматизирана, хората, 
които работят с нея не се цапат. Вече 
има предимно големи земеделци. Малки-
те земеделски стопани не могат да се 
класират за проекти, които да помогнат 
на работата им. Едрите фермери вдигна-
ха рентите, цените на продукцията падна-
ха, което е малко неприятно за малките 
производители.

Доника Асенова

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ...
Продължава от стр. 4

„СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО...“

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ –  
ВАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

Продължава от стр. 3
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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

	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

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

Есенната сеялка!

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

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

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати
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l СИЛОЗИ ЗА ЗЪРНО 

l ЗЪРНОПОЧИСТВАЩИ 

МАШИНИ

„ЛУДОГОРСКИ КЛАС“ ООД
проектира, доставя и монтира

9000 Варна, ул. “Драгаш” 14, партер
тел./факс: 052/501 852; 0888 959 375

e-mail: mzdimov@hotmail.com

ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

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

 Високо качество и надеждност

 Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

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

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

Не се колебайте да се свържете с нас!

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

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

„КОМ.КОМ“ ООД

Специална цена за Панаира на 18х3м-60m
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