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ЗТ

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

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

ВИСОКООБЕМНО САМОСВАЛНО РЕМАРКЕ – ЗЪРНОВОЗ
Категория: Работни машини

РЕМАРКЕ – ФУРГОН ТИП „МАГАЗИН”
	Маса	–	35	т	
	Дължина	–	8,5	м
	Обем	–	35	м3 
	 Височина	на	
канатите	–	1,7	м

	 Разтоварване	–	
странично	ляво	
и	задно

	Предназначение	–	
за	фермерски	 
пазари

	Маса	–	2,6	т
	Дължина	–	 
от	3	до	5	м

	 Възможност	за	ин-
дивидуален	дизайн	
и	обзавеждане

„Дори	 в	 модерните	 общества,	 земеде-
лието	 е	 непреходно	 важно.	 Земеделието	
е	 не	 само	от	 огромно	 значение,	 тъй	 като	
осигурява	 работа	 за	милиарди	 хора	 и	 го-
ляма	част	от	 брутния	 вътрешен	продукт	 в	
земеделските	страни,	но	има	и	потенциал	
да	 промени	живота	 на	 една	 нация.	 Земе-
делието	има	уникалната	способност	да	на-
сърчава	 развитието.”	 (източник:	 Световна	
банка,	Доклад	за	развитие	на	света	2008,	
„Земеделие	за	развитие”).	

Към	настоящия	момент,	населението	на	
планетата	живее	във	време,	наситено	с	без-
прецедентни	демографски	промени	и	предиз-
викателства.	От	5,7	милиарда	през	1995	г.,	
то	достигна	6	милиарда	през	2000	г,	и	се	оч-

ЗЕМЯ – ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЧОВЕЧЕСТВО 
Редакционна

аква	да	достигне	9,4	милиарда	през	2050	г.,	 
10,4	през	2100	г.	и	10,8	през	2150	г.	Прогно-
зира	се	стабилизиране	около	11	милиарда	
около	2200	година.	

Бързото	 нарастване	 на	 населението	
предизвиква	 интензифициране	 на	 произ-
водството,	следвано	от	ускорено	изчерпва-
не	на	природните	ресурси,	(вкл.	питейните	
води,	намаляване	на	рибните	и	други	край-
брежни	запаси),	както	и	проява	на	редица	

други	негативни	явления.	Най-обезпокоява-
щи	 са	 промените	 в	 климата,	 изразяващи	
се	в	резки	промени	на	температурите	през	
отделните	 сезони,	 увеличаване	 честотата	
и	 интензивността	 на	 екстремните	 валежи,	
следвани	 от	 продължителните	 засушава-
ния.	Резултатът	е	сериозно	затруднение	на	
земеделското	производство.	

Най-новите	проучвания,	отнасящи	се	до	

От 30 август до 2 септември 
в	 хотел	 „Атлантис”,	 кв.	 Сарафово,	
Бургас	ще	се	проведе	Международ-
на	 научна	 конференция	 „Опазване	
на	почвите	и	водите”,	чийто	органи-
затор	 е	 Научно-техническият	 съюз	
по	машиностроене.

Опазването	на	природните	ре-
сурси	 е	 най-важният	 въпрос	 пред	
човечеството.	 Учените	 от	 цял	 свят	

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ”

са	призвани	да	дадат	своя	принос	
за	запазване	на	природното	богат-
ство	 и	 доброто	 на	 човечеството.	
Опазването	 на	 почвите	 и	 водите	
чрез	развитието	 на	 науката	 и	 тех-
нологиите	се	превръща	в	приоритет	
и	 мотивиращ	 фактор	 в	 живота	 на	
много	хора	и	цели	общества.

Целта	 на	 конференцията	 е	 да	
бъде	място	за	среща	на	учените	от	
различните	страни,	 които	да	пред-
ставят	 резултатите	 от	 своите	 из-
следвания,	да	поделят	научните	си	
достижения	 и	 идеи,	 да	 дискутират	
и	предлагат	решения	за	поддържа-
нето	на	баланс	и	хармония	между	
обществото	и	природата.	Конферен-
цията	ще	даде	възможност	за	нови	
познанства	 и	 приятелства,	 а	 това	
поражда	и	нови	идеи.

Програмата	 на	 конференцията	
ще	 даде	 възможност	 за	 почивка,	
развлечения	 и	 запознаване	 с	 кул-
турните,	 исторически	 и	 природни	
забележителности	на	черноморско-
то	крайбрежие./ЗТ/

- Как започнахте да се 
занимавате със земеде-
лие?
-	 Имам	 завършен	 ико-

номически	 бакалавър,	 в	
момента	 уча	 магистратура	
в	 Тракийския	 университет,	
свързана	 с	 консултантска	
дейност	и	развитие	на	про-
екти	 в	 животновъдството.	
Започнах	 да	 се	 занимавам	
с	 говедовъдство	още	когато	
бях	на	18	години,	през	2010	
година.	

- Колко човека са заети 
във Вашето стопанство? 
Разкажете повече за него.
-	 Стопанството	 ни	 е	 се-

мейно.	 Има	 двама	 заети	

човека	 във	
ф е р м а т а ,	
по	 време	
на	 кампа-
ния	 нае-
маме	 още	 3-4	 за	 сезона.	 С	
кафяво	 американско	 говедо	
се	 занимаваме	 най-много,	
в	 момента	 имаме	 около	 50	
говеда.	Правим	и	кръстоски	
с	 белгийско	 синьо	 говедо,	
лимузин.	 Имаме	 400	 декара	
земи,	 които	 използваме	 за	
пасищно	отглеждане	на	жи-
вотни.	Притежаваме	и	около	
30	овце	Ил	дьо	Франс,	които	
са	под	селекционен	контрол.	
Отглеждаме	 ги	 за	 другата	

МЛАДИТЕ ХОРА  
В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Интервю с Петър Петров,  
с. Съботковци, обл. Габрово

На Националния конкурс за Европейска-
та награда за млади фермери Петър Пет-
ров, занимаващ се с млечно говедовъдство, 
бе отличен с грамота за най-интегриран 
проект. Честито! /ЗТ/

Уплътняване	на	почвата	и	нама-
лена	пропускателна	способностЕрозиране	на	земеделските	земи

Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 8
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ИЛВ

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО -  
ПЛЕВЕНГОДИНИ

115
ДО КОЛЕКТИВА НА ИНСТИТУТА  
ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО –
ПЛЕВЕН

Институтът	 по	 лозарство	 и	 винар-
ство	е	създаден	през	1902	г.	като	Дър-
жавна	 опитна	 станция	 по	 лозарство	
и	 винарство	 с	 решение	 на	Министер-
ството	 на	 зeмеделието	 и	 търговията.	
Държавната	опитна	станция	е	първото	
научно-изследователско	 учeреждение		
в	 областта	 на	 лозарството	 и	 винар-
ството	у	нас	и	пето	в	света.
В	 началния	 период,	 изследовател-

ската	 работа	 на	 станцията	 	 изцяло	 е	
подчинена	на	задачата	за	спасяване	на		
лозарството	 от	 филоксерното	 нашест-
вие	чрез	въвеждане	на	технологията	за	
присаждане	на	лозата	и	организиране	
на	първите	лаборатории	у	нас	за	научни	
изследвания	на	европейско	ниво,	което	
е	основа	за	изграждане	на	“новото	ло-
зарство”	на	страната.	Затова	доприна-
сят	опитът	и	научните	знания	на	френ-
ския	 инженер-агроном	 Изидор	 Боск,	

Ч Е С Т И Т  Ю Б И Л Е Й !

НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ  
И КЛОНОВЕ ЛОЗИ В ИЛВ

(Продължение)
Получен по пътя  

на вътревидовата хибридизация
Сорт МИЛАНА

Сортът	 Милана	 е	 получен	 от	 кръс-
тосването	на	сортовете	Чауш	1	х	Русал-
ка	3	в	Опитното	поле	на	ИЛВ-Плевен.
Грозд	-	голям	до	много	голям	(23.7/14.7	

cm)	със	средна	маса	700-800	g.	Зърно	-	
едро	 до	 много	 едро	 (28.92/23.88	mm).	
Средната	маса	на	100	зърна	е	918.0	g.	
Кожицата	е	средно	дебела,	плътна,	но	
крехка,	от	розово	до	синьо	оцветена,	
обилно	покрита	с	восъчен	налеп.	Кон-
систенцията	е	месесто–сочна	с	хармо-
ничен	и	неутрален	вкус.	Гроздето	при-
тежава	висока	транспортабилност.
Милана	може	 да	 се	 причисли	 към	

групата	на	ранозреещите	десертни	сор-
тове.	При	условията	на	Плевен	грозде-
то	узрява	в	края	на	август.	Лозите	не	
притежават	 повишена	 устойчивост	 на	
ниски	зимни	 температури,	мана	и	ои-
диум.	При	консумативна	зрялост	гроз-
дето	съдържа	17.1%	захари	и	4.0	g/dm3 
титруеми	киселини.

Получени по пътя  
на междувидовата хибридизация

Сорт ГАРАНТ
Сортът	Гарант	е	получен	от	кръстос-

ването	на	сортовете	Аугустин	(SV	12375	x	
Плевен)	х	Дружба	(сложен	междувидов	
хибрид)	в	Опитното	поле	на	ИЛВ-Плевен.
Грозд	 -	 средно	 голям	 до	 голям	

(19,00/12,40	сm),	коничен,	крилат,	рехав	
до	полусбит	със	средна	маса	400-450,0	g.	 
Зърно	 -	 средно	 едро	 (22,80/17,83	mm),	
яйцевидно,	оцветено	кехлибарено	жъл-

Сорт	Милана Сорт	Гарант

Кандидат-сорт	 
V	6-18	(Вит)

Кандидат-клон	
Мискет	Отонел	ILV	

7-46
то	и	покрито	с	восъчен	налеп.	Кожица-
та	е	дебела	но	крехка.	Консистенцията	
е	месеста,	сочна	с	хармоничен	вкус	и	
слаб	 мискетов	 аромат.	Масата	 на	 100	
зърна	е	средно	465,0	g.
Сортът	Гарант	може	да	се	причис-

ли	към	групата	на	много	ранозреещите	
десертни	сортове.	При	условията	на	гр.	
Плевен	гроздето	узрява	в	началото	на	
месец	aвгуст.	
Лозите	 са	 с	 повишена	 устойчи-

вост	 на	 ниски	 зимни	 температури,	
мана	 (1-2	 бала)	 и	 оидиум	 (1-2	 бала).
При	 консумативна	 зрялост	 гроздето	
съдържа	19,1%	захари	и	5,5	g/dm3	тит-
руеми	киселини.

Продължава на стр. 7

ИСТОРИЯ  
НА ИНСТИТУТА

Продължава на стр. 7

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
За мен е чест и удоволствие да отбележа заедно с Вас 115-годишния юбилей на Института по лозарство и винарство - Плевен. От мое 

име и от ръководството на Селскостопанска академия, ви желаем успех и да продължите да утвърждавате авторитета на Института.
ИЛВ -Плевен е сред пионерите на изследванията в областта на лозарството. Създадена през 1902 г, в регионът на гр. Плевен, опреде-

лен като подходящ за развитие на лозарството от известния в Европа професор Пиер Виала от Парижкия земеделски институт, Дър-
жавна опитна станция е първото научно-изследователско учреждение в областта на лозарството и винарството у нас и пето в света 
след Русия (1828 г.),  Италия (1872 г.), Франция (1874 г.) и Унгария (1898 г.).

Неоценим е приносът на Института за развитието на лозарството и винарството както в национален, така в световен мащаб.
Изказвам своята благодарност към учените и служителите за последователната, ангажирана и компетентна научноизследователска 

и приложна дейност, за усърдието при съхраняването на националните ни сортове и поддържането на уникална колекция от сортове и 
клонове лози в Национална генбанка, локализирана в института. Оценявам достиженията ви по създаване на нови сортове с ценни биоло-
гични и стопански качества. 

Уважаеми колеги,
На всички Вас пожелавам здраве, лични и професионални успехи и много поводи да бъдете горди, че работите за доброто име и разви-

тието на селскостопанската наука в България.
 Честит празник!

Председател на ССА:
Проф. д-р Васил Николов
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Продължава на 
стр. 10

Реклама

НАРОД БЕЗ ТРАДИЦИИ  
НЕ Е НАРОД

Не прави из-
ключение и му-
зейното дело. То 
започва през 1937 
година. Първият	
музеен	 кът	 е	 на-
правен	 в	 училище	
с	 дарения.	 Бълга-
рите	 започват	 да	
събират	предмети	с	
историко-етнограф-
ско	 значение.	 На 
4 септември 1980 
година,	 в	 чест	 на	
1300	 годишнината	
на	българската	дър-
жава	 и	 180	 години	
от	 заселването	 на	
Побит	камък,	етног-
рафският	 комплекс	
отваря	врати	за	по-
сетители.	
Музеят	 е	 раз-

положен	 на	 площ	
от	 5	 дка.	 Включва	

Село Побит камък се намира на 20 км от град Разград. 
На центъра се вижда побитият камък, от който произлиза 
наименованието на селото. То е създадено през 1800 г., с 
разрешение да се заселват само българи - балканджии от 
габровския балкан. Селото е известно с изключително инте-
ресна, богата история, будна интелигенция, животът тук 
винаги е течал с поглед към бъдещето. 

Посрещане	на	наследниците	 
на	Марин	Бобев	1.	8.	2017	г.
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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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Земеделие

ЗЕМЯ-ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЧОВЕЧЕСТВО

приложение	на	технологиите	за	земеделско	
производство,	 показват,	 че	 качеството	 на	
земеделските	 земи	 ще	 намалява	 поради	
изменението	 на	 климата.	 В	 много	 регио-
ни,	 включително	 и	 в	 Европа,	 може	 да	 се	
загубят	големи	площи	земя,	подходящи	за	
земеделско	 производство.	 Предвижда	 се	
появата	на	нови	земеделски	земи,	основно	
в	северните	райони	на	света.	

Почвените	и	водни	ресурси	в	световен	
мащаб	са	обект	на	засилваща	се	конкурен-
ция	между	производителите	на	земеделска	
продукция.	Експертите	твърдят,	че	почвите	
са	подложени	на	ускорена	деградация,	коя-
то	бързо	води	до	намаляване	на	плодород-
ния	почвен	слой,	а	оттам	и	изчерпване	на	
ограничените	земни	и	водни	ресурси,	необ-
ходими	за	производство	на	храни.	Водните	
ресурси	не	се	използват	рационално,	а	ва-
лежите	 променят	 динамиката	 си	 и	 преми-
нават	в	интензивни,	като	в	редица	случаи	
имат	 и	 унищожителен	 ефект.	През	 2014	 г. 
в	 България	 са	 регистрирани	 7	 случая	 на	
екстремни	валежи	с	интензитет	над	50	mm,	
през	2015	г.	–	9,	а	през	2016	г.	-	12.

Това	неминуемо	води	до	загуба	на	био-
логично	разнообразие	и	влошаване	състоя-
нието	на	земеделските	земи.	Производство-
то	на	храни	за	населението	и	на	суровини	
за	промишлеността	ще	се	затрудни.	Въз	ос-
нова	на	редица	проучвания	се	доказва,	че	
някои	 сектори,	 какъвто	 е	 производството	
на	 зърно,	 вече	 доближават	 критичния	ми-
нимум	по	отношение	прилагане	на	ефектив-
ни	технологии	за	опазване	на	природните	
ресурси,	от	които	то	зависи.	

Въздействието	от	 изменението	на	 кли-
мата	 върху	 земеделското	 поизводство	 се	
оценява	 в	 световен	мащаб	 за	 16	 култури,	
които	 са	 най-важни	 за	 продоволствената	
сигурност,	глобалната	икономика	и	биогори-
вата.	Към	тях	спадат	пшеницата,	картофите,	
соята,	царевицата	и	слънчогледа.	Всички	те	
се	 отглеждат	 и	 в	 България,	 а	 последните	
четири	са	окопни	и	оказват	най-голямо	вли-
яние	върху	деградацията	на	почвите.

Същността	на	плодородието	на	земедел-
ските	земи	в	национален	и	световен	мащаб	
се	 дължи	 на	 богатството	 на	 практически	
трудно	 възстановимия	 повърхностен	 слой	
от	земната	суша,	наричан	почва.	Основен	
компонент	 е	 съдържанието	 на	 органично	
вещество	 (хумуса).	 В	 българските	 почви	
то	намалява	с	 тревожно	бързи	 темпове	и	
от	4-5%	през	60-те	години	на	миналия	век,	
вече	е	достигнало	стойности	от	1,7	–	2,3%	в	
области	като	Русе,	Добрич,	Велико	Търно-
во,	Плевен	и	др.	Изследванията	показват,	
че	в	следващите	20-25	години	на	някои	пло-
щи	няма	да	могат	да	се	отглеждат	окопни	
култури,	а	в	някои	случаи	и	по-скоро.	Това	
се	дължи	основно	на	влошените	физико-ме-
ханичните	свойства	на	почвите	и	последва-
щите	ги	ускорени	процеси	на	уплътняване,	
ерозия,	 загуба	 на	 органично	 вещество	 и	
намалена	микробиологична	дейност.	

Неконтролираната	 употреба	 на	 тежки	
енергетични	и	работни	машини,	вкл.	диско-
ви,	 води	 до	 разрушаване	 структурата	 на	

почвата,	значително	уплътняване	на	почве-
ните	слоеве	и	силно	намаляване	на	водо-
пропуксвателната	й	способност.	

Производството на повече и по-ка-
чествени храни в България, се съпровож-
да и с редица негативни явления: непре-
къснато	 намаляване	 на	 общата	 площ	 на	
земеделските	 земи,	 от	 които	 може	 да	 се	
получи	 качествена	 продукция:	 средно	 на	
глава	от	населението,	в	България	се	пада	
около	 5.2	 dka	 обработваема	 земя;	 клима-
тичните	 промени	 оказват	 негативно	 вли-
яние	 върху	 изпълнението	 на	 определени	
технологични	процеси	и	операции,	изразя-
ващи	се	в	провеждането	им	извън	оптимал-
ните	агротехнически	срокове;	увеличава	се	
делът	на	рисковия	характер	на	земеделско-
то	производство,	особено	в	 тези	сектори,	
при	които	производството	е	разпределено	
върху	 големи	 площи;	 около	 20%	 от	 земе-
делските	земи	са	с	наклон	над	2	градуса	и	
са	податливи	на	водна	и	ветрова	ерозия;	
наблюдава	 се	 прилагане	 на	 неподходящо	
обосновани	 технологични	 комплексни	 ли-
нии	(КТЛ)	и	технологични	комплекси	от	ма-
шини	(ТКМ),	които	не	са	ресурсоспестява-
щи,	икономически	ефективни	и	екологично	
съобразени;	водата	си	остава	основен	ре-
сурс	за	получаване	на	високи	и	устойчиви	
добиви;	в	същото	време,	в	сравнение	с	1989	
г.,	поливните	площи	са	намалени	около	100	
пъти;	резултатът	е	нарушен	сеитбооборот	и	
преминаване	към	т.н.	„комерсиални	сеитбо-
обръщения“;	като	цяло	е	нарушена	устойчи-
востта	на	земеделското	производство.	

Поради	 голямото	 разнообразие	 на	 от-
глежданите	 културни	 растения,	 на	 раз-
мера	 на	 земеделските	 стопанства	 и	 со-
циално-икономическите	 условия,	 досега	
прилаганите	 технологии	 за	 производство	
предоставят	 както	 възможности,	 така	 и	
пречки	за	усъвършенстване	на	технологич-
ните	процеси,	КТЛ	и	ТКМ.	

Научните	 изследвания	 показват,	 че	
много	 култури,	 отглеждани	 в	 България,	
редовно	 изпитват	 негативното	 влияние	 на	
почвено-климатичните	условия	и	прилагане	
на	неподходящи	технологии	за	отглеждане.		
Установено	е	също	така,	че	уплътняването	
както	на	орния,	така	и	на	подорния	слой,	
води	 до	 неравномерно	 разпределение	 на	
водата	и	хранителните	вещества	в	почвата,	
с	което	значително	се	намаляват	добивите	
и	качеството	на	продукцията	и	се	увелича-
ват	разходите	за	труд	и	енергия.	Увелича-
ват	се	дефицитът	на	влага	в	почвата,	плеве-
лите	и	деградационните	процеси.

Анализите дават основание за предпо-
ложения, че:	изменението	на	климата	води	
до	бърз	растеж	на	икономиката	и	населе-
нието	 до	 средата	 на	 21	 век,	 а	 след	 това	
-	намаляване	и	на	двата	компонента;	в	бъ-
деще	 ще	 има	 глобално	 нетно	 увеличение	
на	земята,	използвана	за	земеделски	цели,	
като	подходящи	за	отделни	култури	ще	са	
около	4,7	млн.	km2,	или	от	54,2	млн.	km2	ще	
се	 увеличи	 до	 58,9	 млн.	 km2.	 Тези	 числа	
включват	 земя,	 която	е	едновременно	на-
появана	от	 валежи	и	по	изкуствен	начин,	
и	изключва	защитени	територии	и	 гъстите	

гори.	Най-новите	земеделски	територии	ще	
бъдат	разположени	в	Канада,	Китай	и	Ру-
сия,	Това	нарастване	ще	е	от	3,8	млн.	km2	и	
1.6	млн.	km2,	съответно,	в	рамките	на	тези	
категории;	очаква	се	спад	в	качеството	на	
плодородните	 земи.	Само	 3,9	млн.	 km2	 се	
очаква	да	бъдат	"много	подходящи"	за	кул-
тури,	в	сравнение	с	4,6	млн.	km2,	които	са	
за	текущия	период.	От	своя	страна,	повече	
земи	 ще	 бъдат	 класифицирани	 като	 "сла-
бо	подходящи"	или	"умерено	подходящи";	В	
същото	време,	общо	обработваемата	земя	
се	очаква	да	се	свие	във	всички	региони	
на	 ЕС	 (включително	 защитени	 територии	
и	гъста	гора),	с	изключение	на	скандинав-
ските	страни	-	членки,	където	допълнително	 
0,21	млн.	km2	земя	могат	да	станат	достъп-
ни;	В	ЕС	като	цяло	(с	изключение	на	Хър-
ватия),	може	да	има	пълна	загуба	на	около	
1,7	 млн.	 km2.	 Средиземноморският	 регион	
на	ЕС	показва	рязък	спад,	като	се	очаква	
загуба	на	0,7	млн.	km2.

Отчитайки направените констатации, 
е наложително да се даде научно обосно-
ван и точен отговор на следните въпроси: 
Какво	е	моментното	състояние,	в	което	се	
намира	българското	земеделие	и	прилага-
ните	системи	за	земеделско	производство,	
(СЗП)?	 Какво	 ниво	 трябва	 да	 достигне	
българското	земеделие,	 за	да	бъде	конку-
рентно	 на	 пазара,	 ефективно,	 екологично	
съобразено	 и	 многофункционално?	 Кои	
са	 пътищата	 за	 да	 се	 достигне	 желаното	
ниво?	Какво	ще	получи	обществото,	когато	
българското	земеделие	достигне	желаното	
ниво?	Каква	цена	трябва	да	плати	българ-
ското	земеделие,	за	да	се	достигне	жела-
ното	ниво?	Какви	са	загубите,	които	трябва	
да	понесе	обществото,	ако	българското	зе-
меделие	не	достигне	желаното	ниво?

Анализът	 на	 горепосочените	 въпроси,	
които	 влияят	 пряко	 върху	 разнообразието	
на	СЗП,	може	да	помогне	за	разработване	
на	съвременни	и	ефективни	методи	и	сред-
ства	за	тяхното	усъвършенстване	и	оценка	
и	да	осигури	по-висок	стандарт	на	живот	и	
по-бързо	развитие.

Качеството	 на	 почвите,	 водите	 и	 нали-
чието	на	хранителни	елементи	са	ключовите	
показатели,	 които	 определят	 приложението	
на	дадена	технология	на	производство	като	
ефективна	от	гледна	точка	на	растежа	и	раз-
витието	на	растенията	и	продуктивността	им.	

Поради	своята	природа,	технологичните	
процеси	в	земеделието	и	осъвременяването	
ТКМ	са	динамични.	За	правилното	им	при-
лагане	е	необходимо	тяхното	задълбочено	
изучаване,	като	се	отчита	взаимодействие-
то	на	биотичните	и	абиотични	фактори.

Основните задачи, стоящи пред зе-
меделското производство са: опазване	
на	почвените	ресурси	от	деградация,	во-
дните	 от	 замърсяване,	 а	 растенията	 от	
вредното	 за	 тях	 влияние	 на	 воден,	 хра-
нителен	и	температурен	стрес;	запазване	
и	 повишаване	на	 почвеното	 плодородие,	
респ.	на	добивите	чрез	прилагане	на	ино-
вационни	методи	и	средства	за	подобря-
ване	на	основните	технологични	процеси.	
/ЗТ/

Продължава от стр. 2
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КАНДИДАТ-СОРТ V 6-18 
(ВИТ)

Кандидат-сорт	 V	 6-18	
(Вит)	 е	 получен	 по	 пътя	 на	
вътревидовата	хибридизация	
от	 кръстосването	 на	 сорто-
вете	Дунав	х	Кондарев	10	в	
Опитното	поле	на	Института	
по	лозарство	и	винарство	 -	
Плевен	от	М.	Иванов,	З.	На-
ков	и	И.	Симеонов.
Грозд	 –	 голям	 (26,7/16,5	

cm),	 коничен,	 рехав	 до	 по-
лусбит.	Дръжката	е	средно	
дълга,	 средно	 дебела.	 Чеп-
ката	 е	 зелена.	 Средната	
маса	 на	 грозда	 е	 785,5	 g.	 
Зърно	 –	 едро	 (28,46/18,96	
mm)	с	яйцевидна	форма.	Ко-
жицата	 е	 тъмносиня,	 тънка,	
крехка,	 покрита	 с	 восъчен	
налеп.	Консистенцията	е	ме-
сесто-сочна.	Вкусът	е	хармо-
ничен,	 неутрален.	 Средната	
маса	на	100	зърна	е	633,3	g.
Кандидат-сорт	 V	 6-18	

(Вит)	 e	 ранозреещ	 червен	

безсеменен	 десертен	 сорт	
лоза.	 Гроздето	му	 узрява	 в	
края	 на	 месец	 август.	 При	
консумативна	 зрялост	 гроз-
дето	 съдържа	 15	 -	 17%	 за-
хари	и	5	–	6	g/dm3	титруеми	
киселини.
Кандидат-сортът	 се	 от-

личава	 с	 добра	 родовитост	
и	 добив.	 Чувствителен	 е	 на	
ниски	 зимни	 температури,	
мана	 и	 оидиум.	 Гроздето	
притежава	 хармоничен	вкус	
и	 е	 подходящо	 за	 консума-
ция	 в	 свежо	 състояние,	 за	
производство	 на	 стафиди	
и	 компоти.	 Кандидат	 сор-
тът	V	6-18	 (Вит)	е	подходящ	
за	 отглеждане	 във	 всички	
лозарски	 райони	 на	 стра-
ната,	 където	 опасността	
от	 измръзване	 на	 лозите	 е	
по-малка.

КАНДИДАТ-КЛОН  
МИСКЕТ ОТОНЕЛ ILV 7-46
Мискет	 Отонел	 клон	 ILV	

7-46	е	получен	по	метода	на	
клоновата	селекция	в	Инсти-

тут	 по	 лозарство	 и	 винар-
ство	–	Плевен.
Грозд.	 –	 средно	 го-

лям	 (13,4/8,1	 cm),	 цилин-
дроконичен	 или	 коничен,	
с	 едно	 добре	 оформено	
крило,	 полусбит.	 Средната	
маса	на	един	грозд	е	156,1	
g.	 Зърно	 –	 средно	 едро	
(14,81/14,66	 mm).	 Сред-
ната	 маса	 на	 100	 зърна	 
е	224,6	g.
Мискет	 Отонел	 клон	 ILV	

7-46	е	средно	зреещ	бял	ви-
нен	сорт.	Гроздето	му	достига	
до	технологична	зрялост	в	на-
чалото	на	септември	–	04.09.,	
а	в	зависимост	от	климатич-
ните	условия	на	годината	ва-
рира	от	края	на	август	(21.08.)	
до	 средата	 на	 септември	
(16.09.).	 Гроздето	 на	 Мискет	
Отонел	клон	ILV	7-46	натрупва	
достатъчно	 количество	 заха-
ри	 –	 20,60%,	 при	 добра	 тит-
руема	 киселинност	 –	 6,24	 g/
dm3,	която	определя	приятна	
свежест	на	виното.

Лозите	 са	 със	 среден	
растеж	 и	 не	 проявяват	
склонност	към	изресяване	и	
милерандаж.	 Чувствителен	
е	 на	 гъбните	 болести	 мана	
и	 оидиум.	 Лозите	 имат	 до-
бра	 устойчивост	 на	 ниски	
зимни	 температури.	 Мис-
кет	Отонел	клон	ILV	7-46	се	
развива	и	плододава	добре,	
присаден	върху	подложките	
Шасла	 х	 Берландиери	 41Б	
и	 Берландиери	 х	 Рипария	
СО	4.	Клонът	натрупва	дос-
татъчно	 количество	 захари,	
като	запазва	по-висока	тит-
руема	 киселинност.	 Гроз-
дето	 е	 подходящо	 за	 про-
изводството	 на	 качествени	
бели	 вина	 с	 мискетов	 аро-
мат.	 Добрата	 студоустойчи-
вост	 на	 лозите,	 позволява	
да	се	отглежда	на	различни	
стъблени	 формировки	 във	
всички	лозарски	райони	на	
страната.

По материали на ИЛВ - 
Плевен

НОВОСЕЛЕКЦИОНИРАНИ СОРТОВЕ И КЛОНОВЕ ЛОЗИ
Продължава от стр. 3

назначен	 за	 управител	 на	 станцията.	
Под	негово	ръководство	се	слага	нача-
лото	на	изследване	на	почвите	в	стра-
ната,	проучване	афинитета	на	местните	
сортове	лози	с	интродуцираните	лозови	
подложки,	 	 проучване	 на	 болестите	 и	
неприятелите	по	лозата,	изследване	на	
технологичните	качества	на		вината.

За сериозни постижения в на-
учно-изследователската работа и 
необходимост от лозарска наука в 
България, с  Указ на ХХV-то Народно 
събрание от 01.01.1944 г., станцията е 
преобразувана в Лозаро-винарски оп-
итен институт, седалище - гр. Плевен.
Значими	за	лозарската	практика	са	

изследванията	на	института	за	обогатя-
ване	на	лозовия	асортимент	с	интроду-
цирани	 и	 селекционирани	 в	 института	
десертни	 и	 винени	 сортове,	 усвояване	
на	наклонени	терени	с	лозя,	подходящи	
системи	за	резитба	на	зряло	и	зелено,	
разработени	са	съвременни	технологии	
за	механизирано	отглеждане	на	лозята,	
методи	и	средства	за	борба	с	болестите	
и	неприятелите	по	лозата.	С	така	цити-
раните	разработки	и	с	прякото	участие	
на	научния	състав,	институтът	е	доприне-
съл	за	развитието	на	лозарството	и	ви-
нарството	в	страната.	През	1965	г.	Бъл-
гария	 достига	 своя	 апогей	 като	 заема	
първо	място	в	света	по	износ	на	десерт-
но	грозде,	площите	с	десертни	и	винени	
сортове	са	над	2	млн.	дка,	произвежда-
ни	са	над	100	млн.	присадени	вкоренени	
лози,	от	които	половината	за	износ.	За	
периода	1970	-	1989	г.	изследователската	

работа	е	основана	на	високостъбленото	
и	широкоредово	отглеждане	на	лозята	и	
разработената	на	тази	основа	техноло-
гия,	за	която	колектив	на	института		по-
лучава	правителствена	награда.

 През последните години Институ-

тът по лозарство и винарство запази 
позицията си на национален институт, 
който работи по проблемите на ло-
зарството и винарството.

По материали на ИЛВ -  
Плевен

Продължава от стр. 3
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Информация

част	 на	работата	 ни	 –	 ком-
плексът	 за	 гости.	 Според	
мен	размерът	на	фермата	е	
оптимален	 към	 моментното	
є	състояние.

- С какви предизвика-
телства се сблъсквате?
-	 Намираме	 се	 в	 Цен-

трална	 Северна	 България.	
Там	 районът	 е	 сравнително	
планински,	 трудно	 е	 това	
земеделие,	 особено	 с	 оф-
ормянето	на	парцели	с	цел	
обработка,	 пасища.	 Пред-
полагам,	 че	 на	 всеки	 му	 е	
проблем	невъзможността	да	
окрупни	масивите	си.	
Цената	на	млякото	в	Се-

верна	България	не	отговаря	
на	 тази	 в	Южна,	 макар	 че	
работим	 при	 по-трудни	 ус-
ловия.	В	момента	имам	одо-
брен	 проект	 по	 наредба	 26	
за	 специфични	 изисквания	
за	 директни	 доставки	 на	

малки	 количества	 сурови-
ни	 и	 храни	 от	 животински	
произход.	Почти	готов	съм	с	
мандрата,	надявам	се	скоро	
да	започнем	работа.

- Имате ли техника?
-	 Да,	 но	 за	 жалост	 не	

мога	да	се	похваля	с	нова.	
Имаме	трактори,	челен	това-
рач,	балировачки,	сеносъби-
рачки.

- Според Вас има ли 
промяна в животновъд-
ството след 10-годишното 
ни членство в ЕС?
-	 Не	 съм	 забелязал	 по-

ложителна	промяна	относно	
младите	 хора,	 които	 се	 за-
нимават	 с	 животновъдство,	
след	влизането	ни	в	ЕС.

- Как се роди идеята за 
къщата за гости?
	-	Сградата,	в	която	е	тя,	

беше	 училището	 на	 селото,	
което	 е	 построено	 преди	
повече	от	100	години,	но	за	

жалост	сега	няма	деца,	кои-
то	 да	 ходят	 в	 него.	 Това	 е	
родното	 село	 на	 баба	 ми.	
Успяхме	да	купим	сградата,	
преустроихме	 я	 в	 къща	 за	
гости.	 Имаме	 допълнително	
няколко	 животни	 във	 фер-
мата,	 които	 отговарят	 на	
нуждите	на	къщата	за	гости,	
за	да	можем	да	приготвяме	
чиста	 храна.	 Отглеждаме	
зайци,	 кокошки,	 пъдпъдъци.	
Имаме	 и	 2	 малки	 оранже-
рии.	С	времето	туристите	ни	
се	 увеличиха,	 затова	 реши-
хме	да	разработим	няколко	
програми	за	запознаване	на	
децата	от	училища	и	детски	
градини	 с	 бита	 и	 културата	
на	 българите.	 Освен	 къща-
та	за	гости,	направихме	ня-
колко	сгради,	които	са	като	
демонстрационни	 центрове	
и	 вътре	 събрахме	 станове,	
пещ	 за	 хляб,	 за	 чеверме	 и	
други.	 Работим	 с	 общината,	

организираме	групи	и	показ-
ваме	на	децата	пътя	на	хля-
ба,	на	млякото,	какви	съдове	
са	използвали.	Становете	са	
работещи,	 има	 жени,	 които	
показват	 на	 децата	 как	 се	
работи	с	тях.

- Какви са плановете Ви 
за развитие?
-	По	наредба	4	за	 „Спе-

цифични	 изисквания	 към	
производството	на	суровини	
и	 храни	 и	 животински	 про-
изход	 в	 кланични	 пунктове,	
тяхното	 транспортиране	 и	
пускане	 на	 пазара“,	 канди-
датствам	за	малка	кланица.	
В	момента	имам	един	проект	
по	мярка	4.1	„Инвестиции	в	
земеделски	стопанства”,	той	
е	свързан	със	зелено	хране-
не	и	аквапонична	система	с	
овес.	 Имам	 планове	 да	 се	
включа	и	в	още	европейски	
проекти.

Доника Асенова

МЛАДИТЕ ХОРА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Продължава от стр. 2

Свилоза	 АД,	 чрез	 основ-
ното	 си	 дъщерно	 дружество	
Свилоцел	 ЕАД,	 произвежда	
и	 предлага	 на	 пазара	 своите	
нови	 продукти	ПН-98	 и	ПП-76	
–	почвени	подобрители	за	неу-
трализиране	на	кисели	почви.	
Продуктите	са	с	високо	съдър-
жание	 на	 калциев	 карбонат,	
гранулирани	са	и	са	изключи-
телно	 подходящи	 като	 мелио-
риращ	 материал	 при	 кисели	
почви	 или	 почви	 с	 тенденция	
към	 вкисляване.	 Повишена-
та	 киселинност	 на	 почвата	 е	
вредна	за	растенията,	потиска	
ги	и	пречи	на	нормалното	им	
развитие	по	време	на	цялост-
ната	 вегетация.	 Ето	 защо	 се	
налага	 да	 се	 провежда	 регу-
лярно	варуване,	въз	основа	на	
установените	стойности	на	рН	
на	 почвения	 разтвор	 и	 отчи-
тане	на	съдържанието	на	хра-
нителните	 елементи,	 хумуса,	
алуминия	и	магнезия.	Чрез	ва-
руването	 се	 регулира	 и	 усво-
яването	 на	 хранителните	 еле-
менти	и	се	постигат	по-добри	
добиви	 и	 екологосъобразна	
продукция.
Продуктите	 са	 екологично	

чисти	 и	 с	 качества	 на	 ком-
плексен	мелиорант	 за	 кисели	
почви,	с	висок,	неутрализиращ	
вредната	 киселинност	 ефект.	
Може	 без	 ограничение	 да	 се	
ползват	 както	в	 класическото	
земеделие,	така		и	в	производ-

ПОДОБРИТЕЛИ  
ЗА КИСЕЛИ ПОЧВИ

ството	на	биопродукти.
Продуктите	 са	 подходяща	

добавка	 при	 компостиране	 и	
при	 създаване	 на	 почвено–
торфени	 смеси	 за	 различни	
растителни	и	дървесни	видове.
Благодарение	 на	 добавки-

те	 от	 зелена	 луга	 и	 дървесна	
пепел	 към	 основната	 съставка	
калциев	 карбонат	 в	 продуктa	
ПП-76	 се	 съдържат	 хранител-
ни	 елементи	 като	 калий,	 сяра,	
магнезий	 и	 микроелементите	
желязо,	 мед	 и	 бор,	 които	 му	
придават	 подхранващ	 ефект.	
По-разнообразните	компоненти	
на	ПП-76	осигуряват	по-меко	ал-
кализиране	на	почвата	и	поло-
жителни	промени	в	състава	на	
почвения	 разтвор,	 изхранващ	
различните	растителни	видове.
Калциевият	 карбонат	 като	

основна	 съставка	 е	 получен	
по	 химичен	 път	 и	 има	 много	
по-голям	 неутрализационен	
потенциал	от	природния.	Пред-
лагането	 на	 подобрителите	
ПН-98	 и	ПП-76	 под	форма	 на	
гранули	 ги	 прави	 перфектни	
за	влагане,	 поради	 което	все	
повече	 нараства	 употребата	
им	в	съвременното	земеделие	
с	 цел	 създаване	 не	 само	 на	
оптимални	условия	за	хранене	
на	 земеделските	 култури,	 но	
и	за	запазване	и	повишаване	
плодородието	на	почвите.	

По материали на 
 Свилоцел ЕАД

(Продължава от бр. 14)
През 1945 г. се открива 

Софийската държавна поли-
техника, а от 1947 г. се обо-
собява специалността „Земе-
делска техника”. Организатор	
на	 обучението	 по	 тази	 спе-
циалност	 е	 проф.	 инж.	 Борис	
Илиев,	 който	 работи	 в	 Поли-
техниката	по	съвместителство.	
Студентите	 по	 тази	 специал-
ност	 изучават	 следните	 дис-
циплини	 с	 преподаватели:	 Зе-
меделски	машини	-	проф.	инж.	
Борис		Илиев;	Механизация	на	
селското	 стопанство	 –	 Атанас	
Калоянов;	Организация	на	ре-
монта	 в	 Машинно-тракторните	
станции	-	инж.	Емил	Данков.
От	1952	г.	изучаваните	дис-

циплини	 са	 следните:	 Ремонт	
на	 машинно-тракторния	 парк	
–	инж.	Емил	Данков;	Експлоа-
тация	 на	 машинно-тракторния	
парк	-	доц.	Иван	Кисельов	(от	
Московския	Институт	по	меха-
низация	 и	 електрификация	 на	
селското	стопанство)
Специалността	 „Земеделска	

техника”	 става	 катедра	 „Зе-
меделска	 техника”,	 която	 съ-
ществува	 до	 1953	 г.	 Тогава	 се	
премества	във	факултета	по	ме-
ханизация	и	електрификация	на	
селското	 стопанство	 към	 Сел-
скостопанска	академия,	София,	
който	 е	 открит	 по	 инициатива	

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ПО МЕХАНИЗАЦИЯ

Катедра „Земеделска техника” в държавната политехника
на	проф.	инж.	Борис	Илиев.	Сту-
дентите	се	обучават	по	следни-
те	дисциплини	с	преподаватели:	
Земеделие	и	растениевъдство	-	
доц.	П.	Боянов;	Животновъдство	
-	 доц.	Здравко	 Гунчев;	 Теория,	
конструкция	и	разчет	на	селско-
стопански	машини		-	проф.	инж.	
Борис	 Илиев	 и	 асистент	 инж.	
Иван	 Неделчев;	 Експлоатация	
на	 машинно-тракторния	 парк	 -	
доц.	Иван	Кисельов;	Ремонт	на	
машинно-тракторния	парк	-	доц.	
Емил	Данков;	Икономика	и	ор-
ганизация	 на	 селскостопански-
те	предприятия	–	доц.	Здравко	
Гунчев.
От	учебната	1953-1954	г.	за-

почва	обучението	във	факултет	
по	механизация	и	електрифика-
ция	 на	 селското	 стопанство	 в	
Селскостопанска	 академия	 на	
новоприети	 студенти	 за	 първи	
курс,	а	за	втори	и	трети	курс	се	
преместват	 част	 от	 студентите	
от	Политехниката.	Така	започва	
обучение	на	инженери	по	земе-
делска	техника	на	две	места	-	в	
Политехниката	 и	 в	 Селскосто-
панска	 академия.	 Първите	 се	
подготвят	 за	 конструктори,	 а	
вторите	 -	за	ремонт	и	експло-
атация	на	земеделски	машини.	
За	 щастие,	 това	 продължава	
само	две	години.
Доц. д-р инж. Тодор Хаджиев

(Следва)

АПОСТОЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Реклама

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

114 години традиции и опит

тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470 
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.

Изработва проекти; Предлага лозов по-
садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО  
И ВИНАРСТВО - Плевен

с.	Сусам, 
област	Хасково

	Фирмата	разполага	с	техника	за	изкоренявне,	
риголване	до	100	см.

 Дълбочина	и	подравняване	на	терени,	 
почистване	на	храсти.

	Извършва	изкореняване	на	стари	овощни	
градини	и	лозя,	риголване,	продълбочаване	и	
подравняване	на	терени	и	земеделски	площи.

	Миза	ООД	извършва	изравняване	и	оформяне	
на	терени	с	малогабаритна	и	едрогабаритна	
техника.

	Фирмата	се	занимава	с	експлоатация	на	 
строителни	и	пътни	машини.

	Гарантира	за	високото	качество	на	 
	предлаганите	услуги.

Управител	на	фирмата	 
е	Запрян	Костов	

Миза ООД
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Реклама

НАРОД БЕЗ ТРАДИЦИИ НЕ Е НАРОД
2	 стари,	 но	 много	 добре	 за-
пазени	къщи	с	техните	летни	
кухни	и	една	по-нова.	Едната	
от	старите	къщи		и	по-новата	
с	прилежащия	към	тях	двор,	е	
на	Марин	Бобев	Петров	и	на	
сина	му	Иван	Маринов	Бобев.	
В	стаите	на	музея	са	из-

ложени	облекла,	покъщнина,	
съдове,	 тъкачни	 станове	 и	
др.,	всичко	от	края	на	19	и	
началото	 на	 20	 век.	 От	 до-
лната	 страна	 на	 етнограф-
ския	 комплекс	 са	 входните	
покрити	 порти,	 хамбари,	
изби,	 помещения	 за	 живот-
ни,	обори
Двата	обширни	двора	са	

свързани,	редуват	се	овощни	
дървета,	лози	и	завършват	с	
хармани,	които	имат	вход	от-
към	друга	махала.	В	горната	
част	на	дворовете	са	постро-
ени	помещения	при	групово-
то	посрещане	на	посетители,	
например	 по-рано	 по	 линия	
на	Балкантурист.	Въздухът	е	
свеж,	 а	 обстановката	много	
предразполагаща	 и	 хубава.	
Целият	 комплекс	 –	 сгради-
те,	 дворовете	 са	 интересни,	
добре	поддържани	и	очакват	

своите	 по-
сетители	 –	
родолюбиви	
българи.

На 1 ав-
густ 2017 
г. в Етног-
р а ф с к и я 
музей има-
ше хубаво 
с ъ б и т и е . 
Представители	 на	 читалище-
то	 –	 секретарят	 Валентина	
Василева,	 членът	 на	 Упра-
вителния	 съвет	 Милка	 Васи-
лева	 и	 уредникът	 на	 музея	
Станислава	 Михайлова	 по-
срещнаха	 наследниците	 на	
Марин	 Бобев:	 внучка	 Милка	
Пашева,	правнук	Боян	Пашев	
и	 праправнук	 Иван	 Пашев.	
Пред	портите	на	музея	се	бя-
хасъбрали	роднини,	приятели	
и	 хора	 от	 селото.	 В	 тради-
ционна	балканджийска	носия	
Снежка	 Иванова	 посрещна	
гостите	с	питка	и	шарена	сол.	
Показани	бяха	експозици-

ите	 на	 музея,	 разгледаха	 се	
документите	 и	 снимките	 за	
историята	 на	 селото	 (сред	
тях	бяха	и	от	рода	Бобеви.).	
Внучката	 	 Милка	 Пашева	 и	

братовчедката	й	Кина	Петро-
ва	 споделиха	 хубави	 детски	
спомени,	свързани	с	къщата,	
с	 двора	 и	 най-вече	 с	 дядо	
Марин	 и	 баба	Дона	Бобеви.		
Представителите	 на	 читали-
щето	и	музея	разказаха	исто-
рията	на	селото,	припомниха	
самоотвержеността	 и	 гор-
достта	 на	жителите	 (сега	 са	
само	171	човека),	че	с	даре-
ния	и	труд	са	успели	да	съз-
дадат	 и	 да	 поддържат	 този	
уникален	музей	–	интелектуа-
лен	център	за	патриотичното	

възпитание	на	населението	и	
на	подрастващото	поколение.	

На тази среща музеят до-
каза жизнеността на мисията 
си - има защо да се гордееш, 
че си българин. Праправну-
кът	Иван,	 израснал	 далеч	 от	
България,	 гледаше	 с	 нескрит	
интерес	 обичаите,	 участваше	
сърдечно	в	посрещането,	раз-
глеждаше	 с	 благоволение	 и	
гордост	дома	и	се	запозна	с	
интерес	с	живота	на	своя	пра-
прадядо	Марин	Бобев..

До нови срещи! /ЗТ/
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	Произвежда - дискови  
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини  
на добри цени !

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

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

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

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

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.coИзбери българското!
Микротор за листно подхранване

Микроторовете са произведени с “жива 
вода”, отличават се с бърза усвояемост 
и висока активност.

ПРЕДОТВРАТЯВАТ:
• възникване на хлороза;
• умора на почвата;
• стреса след обработка с хербициди.

ПРЕДИМСТВА:
Подобрява плододаването, увеличава
добивите и качеството на продукцията 
при всички култури.
• При пшеницата - подобрени хлебопе-
карни качества, хектолитрова маса, съ-
държанието на протеин (глутен).

• При маслодайните култури - повишена 
масленост и добиви.
• При царевицата - пълно озърняване на 
кочаните. 
• Избягва изресяване при лозите, по-
вишава захарността, ускорява зреенето, 
повишава устойчивостта спрямо хлоро-
за, брашнеста мана, суша, болести.
• Обилен цъфтеж и завръз при зеленчу-
ци, бостани.
• Бързо коригира и преодолява недос-
тига на сяра.
• Високи добиви, качествена продук-
ция.
ИЗБЕРИ “БУРАЛЛ”!
Максимален ефект, минимални разходи!

 GSM 0888 337 983, 0889 903 704; E-mail: liubchev@abv.bg; www.burall.info
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1592, София, бул. „Асен Йорданов” 14
Тел.: 02/965 13 14
e-mail: beb@bioenzyma.com  www: bioenzyma.com

За лозари и овощари:
÷ Бамбукови пръчки за лозя
÷ Продукти и аксесоари  

за опорни конструкции
÷ Полиестерна тел тип  

ДЕЛТЕКС /Франция/
÷ Закопаващи системи  

АНКРЕСТ /Франция/
÷Ръчни и електрически ножици

÷ Системи против птици,  
гризачи и вредители

÷ Защитно силиконово масло 
против измръзване

÷ Овощарска замазка,  
вкоренител, репелент

÷ Моторен свредел 150 мм –  
под наем или услуга
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