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26 ГОДИНИЗЕМЕДЕЛИЕ
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

ОБИТЕХ ЕООДОБИТЕХ ЕООД е производител на силози 
и транспортно оборудване за зърнобази 

и фуражни комплекси. 
 Разполага със собствена производствена 
база в град Разград. 

 Предлага пълен спектър оборудване, необ-
ходимо за успешната реализация на сложни 
инженерни и технологични проекти.

ОБИТЕХ  ЕООДОБИТЕХ  ЕООД
София 1700 - ул. "Симеоновско шосе" № 110-Б. eтаж 1, офис 1-2

www.obiteh.com           Тел.: +359 2 981 66 30         E-mail: obiteh@obiteh.com
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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
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ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА 
www: zemedelskatehnika.com

 Мониторинг на Черноморската 
екосистема

 Генетични изследвания 
на морските ресурси

 Експертни оценки
 Аквариумна експозиция
 Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

През настоящата година, на 17.07.2017 г., се навърши-
ха 85 години от началото на функционирането на Институ-
та по рибни ресурси (ИРР), Варна. 
Институтът към Селскостопанска академия  е учреден 

през 1932 г., като Морска биологична станция с аквариум. 
Аквариумът е най-стария на Балканския полуостров. И до 
днес в Института по рибни ресурси успешно се съчетават 
изследователската дейност върху черноморската екосис-
тема, научнопопулярните лекции, изнесени от научните съ-
трудници,  и атракционната дейност.
Предметът на дейност е научно, приложно обслужване, 

определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг 
върху динамиката, структурата и хранителната база на про-
мишлените видове морски риби. 
Дългогодишните изследвания, по които работи ИРР – Ва-

рна, включват: изучаване на биоразнообразието в българ-
ския сектор на Черно море; на промените в Черноморската 

екосистема под въздействие на различни антропогенни и 
климатични фактори; изследвания върху стопански ценни 
рибни и нерибни морски ресурси.
На 15.08.2017 г. Аквариумът към Института по рибни ре-

сурси отбеляза празника на град Варна със специална екс-
позиция. Входът бе безплатен за най-малките посетители и 
намален за ученици. Новaта специална експозиция в аква-
риума е представянето на малка колекция от риби, препа-
рирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им 
придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по 
цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпля-
ри се консервират продължително време в безвредни за 
здравето на човека агенти. /ЗТ/

×ÅÑÒÈÒ ÞÁÈËÅÉ!!!

На 21 септември 2017 г.  Инсти-
тутът за агростратегии и иновации 
и ИнтелиАгро организират в София 
втория от серията дебати, посветени 
на общата селскостопанска политика 
(ОСП) на ЕС след 2020 година. Той ще 
се проведе от 10.00 часа в зала „Роял” 
на „София хотел Балкан” (бившия Ше-
ратон), съобщиха организаторите.
Представители на министерствата 

на земеделието на Франция, Полша, 
Ирландия, Испания и Чехия ще пред-
ставят позициите на своите държави по 
отношение бъдещето на европейската 

земеделска политика. Представителят 
на Европейската комисия Иман Буут и 
участниците от страна на Европейския 
парламент ще дадат яснота как евро-
пейските институции виждат бъдещето 
на ОСП и какви промени се очакват 
в нея.
Основният партньор на дебати-

те – организацията Copa-Cogeca, ще 
бъде представена от Поало Магарагиа. 
Специален гост на събитието ще бъде 
анализаторът Алън Матюс. Очаква се 
в програмата, освен представителите 
на земеделските министерства, да се 

включат и други експерти от различни 
държави, включително и САЩ. Сред те-
мите, които ще бъдат засегнати по вре-
ме на дебата, са актуалните въпроси, 
свързани с финансовите инструменти, 
управлението на риска и др. В дис-
кусионния панел на дебата ще бъдат 
коментирани и резултатите от проведе-
ното национално публично обсъждане 
„ОСП след 2020 - Изборът на Бълга-
рия”. Ще бъдат обсъдени критиките и 
препоръките, които имат участвалите в 
анкетата по отношение на Схемата за 
преразпределително плащане. /ЗТ/

ВТОРИЯТ ДЕБАТ „ОСП СЛЕД 2020 – 
ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ

През настоящата 2017 година се на-
вършват 1190 години от раждането през 
827 г. на Константин Философ, Св. Ки-
рил – създателя на азбуката на българ-
ския език.
Много страници са изписани за делото 

на Св. Св. Кирил и Методий и за азбуката 
на българския език. Но и до днес остават 
ред непоставени, недоизяснени и подве-

дени по невярно решение страни от пътя на двамата братя 
и смисъла на делото им.
Първият е българи ли са Св. Св. Кирил и Методий и 

българско ли е делото им. В това, че са българи и че де-
лото им е българско в българския народ няма никакво съм-
нение, но не е така в научните среди. Това че са родени в 
Солун, който тогава е във владението на Византия, и баща 
им Лъв е на висока държавна служба дава основание на 

1190 ГОДИНИ 
ОТ РАЖДАНЕТО НА КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ  – СВ. КИРИЛ
Към въпросите за българския език, азбука и писменост в 1190-та годишнина на Св. Кирил
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Земеделие
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СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ  - КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил2500, ул. „Софийско шосе”;тел. 078  52 2612; 

факс: 078 52 4036; e-mail: iz_kn@abv.bg

Специализирано научноизследователско учреждение за ре-
шаване на научни и научно-приложни проблеми на овощарство-
то, лозарството и зеленчукопроизводството. Интродукция, 
селекция и семепроизводство на овощните видове ябълка, 
череша, слива, вишна, круша, грозде, ягода, малина, капина, 
касис, арония и френски грозда. Съхранение, опазване и из-
ползване на богат генофонд от овощните видове. Разработва 
цялостни технологии за създаване и отглеждане на овощни 
насаждения и технологични елементи при лоза и зеленчукови 
култури. Провежда проучвания върху биоекологията на иконо-
мически важните болести и неприятели по овощните култури. 
Производство на овощен посадъчен материал. Внедряване на 
български и чужди постижения, оказване на помощ на земедел-
ските производители.

ДЕН  НА  КАРНОБАТ

- Г-н Иванов, какви са особености-
те на земеделието в този район?

- Личното ни стопанство е с площ от 
9 000 декара. Отглеждаме пшеница, ра-
пица, слънчоглед, царевица – стандарт-
ните зърнени култури за нашия регион. 
Догодина смятаме да засеем бобови 
култури, нахут и кориандър, но за ко-
риандъра няма стабилни пазари и цена. 
Регионът ни е много подходящ за 

пшеница, ечемик и  рапица. Най-масо-
во отглежданата култура е пшеницата, но най-рентабилната 
е рапицата.  Вече десета година е така, затова тази годи-
на основно наблягаме на нея. При нас проблемът не е в 
измръзването на рапицата, а в това да поникне навреме 
наесен. Ако това стане, няма да има други затруднения. Има 
много препарати и листни торове, които я подготвят за зи-
мата. Проблем са есенните дъждове, които така и не падат. 
За 10 години само веднъж сме имали пропаднала рапица, 
засега тя си остава една от топ културите в региона, за раз-
лика от Северна България, където доколкото знам такива са 
царевицата и слънчогледът.
Пролетниците ни бяха в много добро състояние до края на 

юли, но жегите, които започнаха и донесоха сушата, редуци-
раха добива. Както споменах, тук много рядко вали през ля-
тото, а нямаме поливни системи. При пролетниците съответно 
очакваме много слаби резултати, от порядъка на 150-160 кг за 
слънчогледа и между 200-250 кг за царевицата. Колегите ми са 
доволни от добива на нахут. Цената му също е добра. Оказа 
се, че тази година той е най-рентабилен. Дали в следващите 
години ще остане така, зависи от пазара. Единствената алтер-
натива на пролетниците за нашия район остава рапицата. За 
съжаление, нямаме възможности за поливане. 
Площите, които обработваме, основно са близо до град 

Карнобат. Малка част са по-далеч, но пак са в община Кар-
нобат.

Продължава на стр. 6

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е 
В ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Интервю с Теодор Иванов, председател на СЗ „Маркели” – Карнобат На основание Заповед 
№ РД 04-8/14.06.2017 г. на 
министъра на земедели-
ето и храните г-н Румен 
Порожанов и експертните 
комисии към Изпълнител-
ната агенция по сорто-
изпитване, апробация и 
семеконтрол бяха призна-
ти един нов сорт зимен 
фуражен ечемик и един 
нов сорт зимен овес на 
Институт по земеделие – 
Карнобат.
Сорт АЛЕКСАН е създа-

ден от авторски колектив в 
състав доц. д-р Дарина Ди-
мова и проф. д-р Драгомир 
Вълчев. Сортът е зимен фу-

ражен ечемик - шестреден, 
с отлични фуражни качества 
на зърното, много добра зи-
моустойчивост, устойчивост 
на полягане и висок продук-

НОВИ СОРТОВЕ НА ИНСТИТУТА 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В КАРНОБАТ

„ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО” КЮСТЕНДИЛ
/30 септември 2017 г./

„Празникът на плодородието” увенчава ес-
ента в град Кюстендил и го заявява отново като 
град „Майка на овощарството”. Фестивалът е 
наследство от Първия национален овощарски 

конкурс от 1896 г., проведен под патронажа на Министер-
ството на търговията и земеделието (тогава) и е първият и 
единствен по рода си за страната. В сегашния си вид праз-
никът се провежда за десети път.

Организатори на събитието са община Кюстендил и Ин-
ститут по земеделие - Кюстендил. 
На специално аранжирани щандове читалища, органи-

зации и земеделски производители от района представят 
плодовете на своя труд. 
Всяка година Институтът по земеделие в града представя 

богата изложба от плодове на ябълкови сортове и хибриди, 
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Реклама

ОТГЛЕЖДАНЕ НА АСПЕРЖИ 
В БЪЛГАРИЯ

А с п е р ж а -
та (Asparagus 
officinalis L.) е 
много годишна 
култура, която 
може да се от-
глежда от 12 до 
15 години в на-
съждението. За 
създаване на на-
саждение от един 
декар са необхо-
дими значителни 
финансови средства. Възвращаемостта 
на вложените средства обаче започва 
след третата – четвъртата година от за-
саждането на растенията и достига мак-
симум на 10-та – 12-та, когато продуктив-
ността им е най-голяма. 
Цената на продукцията на пазара е 

твърде висока в сравнение с останали-
те предлагани зеленчуци в сезона на 
пролетта. Тя е около 5 – 6 лв, за 0,500 кг
свещи, в зависимост от тяхното ка-
чество. Определящ фактор за цената 
е и цветът на аспержите. Белите (ети-
олирани) свещи са с по-висока цена, 
тъй като за тяхното отглеждане и ре-
колтиране се влага повече труд. Този 
вид аспержи се използват по-често 

за консервиране и по-рядко за свежа 
консумация. За свежа консумация на 
пазара основно се предлагат зелени и 
виолетови аспержи. 
Почвено-климатичните условия в 

България са благоприятни за отглежда-
не на тази култура, но за съжаление 
нейните хранителни и вкусови качества 
са все още слабо оценени от българ-
ския потребител. Ето защо се налага 
експортна ориентираност и реализация 
на продукцията в свежо и преработе-
но състояние в страните членки на ЕС 
и други външни пазари. До момента 
няма агростатистически данни за раз-
мера на отглежданите площи и сортове 

Отговор на запитване на Свилен Стойчев, София Интервю с 
Вилиан Кирилов, 
земеделски 

производител, 
с. Долни Раковец, 
общ. Радомир

- Защо се насо-
чихте към земеде-
лието?

- Бащата на жена 
ми се занимава отдавна със земеде-
лие, целият му живот е минал в този 
бранш и ми предложи да работя при 
него. Само аз и той работим в стопан-
ството от 6 години. Отглеждаме пшени-
ца, слънчоглед, царевица, от време на 
време засаждаме и ечемик, овес. Не 
сеем големи площи, защото пазарът е 
труден. За останалите култури имаме 
хора, с които работим, те ни помагат 
за пазара. Жена ми помага с докумен-
тацията.

- Участвате ли в европейски про-
екти?

- Не съм се включвал в европейски 
проекти. Не съм сигурен, че ще можем 
да покрием критериите. Малко от спе-
челилите ги не ги използват по пред-
назначение.

ЩЕ ПРОДЪЛЖА 
СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава на стр. 7
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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 генератори и 
стартери, за всякакъв вид земеделска техника (европейски и япон-
ски), употребявани, рециклирани и нови. Директен 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 право. 
Тел.: 0899/771 315.

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         10 лв. за 6 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, лекотовар-
ни, товарни автомобили, багери, мотокари, електрокари и всяка-
къв 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 техниче-
ско състояние, готови за употреба, регистрирани; Дискови брани 
– 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по договаряне. За контакт
тел.: 0888/540485.

МЕГАТРОН - 0888/686 419

Производител/
модел

К.с. Година на про-
изводство

Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800

John Deere 8345R 345 2010 2300

John Deere 7215R 215 2011   813

John Deere  6920 150 2005 5448

John Deere 6920 150 2004 6483

John Deere 6150M 150 2014 2813

John Deere  6150M 150 2014 3242

Lamborghini R8.270 265 2009 7274

Case MX 310 310 2009 7952

Case MX 335 330 2003 5097

Deutz Fahr L720 220 2008 4600

Landini 230 2006 9999

Тип машина Марка Модел Модификация Година 
на производство

Моточасове Мощност, 
Кс

Описание

ТРАКТОР CLAAS ARION 620 CEBIS 2014 1680 160 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 820 CEBIS 2008 3280 230 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 820 ISOBUS CMATIC 2013 1400 230 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 830 CEBIS 2014 1700 235 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 840 CMATIC 2011 2200 240 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2014 860 268 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2015 1600 268 6-цилиндров двигател

ТРАКТОР CLAAS AXION 950 CEBIS 2013 2370 410 6-цилиндров двигател

КОМБАЙН CLAAS TUCANO 470 Montana 3D SYSTEM 2015 600/400 329 Хедер Vario 7,50

КОМБАЙН CLAAS LEXION 570  2005 3990/2250 427 Хедер C7,50

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.с. Година на про-
изводство

Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998

John Deere 9680i 310 2006 5043

John Deere W650 300 2008 3429

John Deere  W650 300 2008 4400

John Deere W650 300 2010 3005

Case IH 2388E 280 2008 2614

Case IH 2388E 280 2008 3170

Case IH  2388 280 2005 5732

Claas Mega 204 215 1998 7403

КОМБАЙНИ
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Земеделие

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е В ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Сиренето от Каракачан-
ската овца, отглеждана в 
Средните Родопи, държи 
световния рекорд  по съ-
държание на конюгирани 
мастни киселини (до 6%).Те 
са особено важни за бор-
бата със сърдечно-съдовите 
и мозъчни заболявания, тъй 
като те предотвратяват об-
разуването на тромби.Това 
стана ясно от проучвания 
на Института по криобио-
логия и хранителни техно-
логии. 
С изследванията бяха 

запознати председателят 
на Селскостопанска акаде-
мия проф. д-р Васил Нико-
лов и зам.-председателят 
проф. д-р Мая Игнатова на 
ССА при срещата им с на-
учния колектив, състояла се 
на 2 август 2017 г.
На срещата бяха раз-

исквани широк кръг от ак-
туални и наболели въпроси. 
Проф. д-р Николов изтъкна, 
че грижата за кариерното 
израстване на младите уче-

ни и съхраняването на при-
емствеността между поко-
ленията са важно условие 
за прогреса и развитието 
на науката. Бяха поставе-
ни и въпросите за обеди-
няване на специалистите от 
системата в общи екипи за 
гарантиране успешната ра-
бота по приоритетните на-
правления в земеделието.
Колективът на Института 

по криобиология и храни-
телни технологии запозна 
ръководството на ССА с 
разработките си в облас-
тта на изследване биоло-
гичната стойност на овчето 
сирене и млечни продукти 
от специфични региони на 
страната, новите техноло-
гии за производство на 
пробиотични и синбиотич-
ни храни с функционална 
насоченост и висока анти-
канцерогенна стойност, тех-
нологиите за лиофилизация 
на хранителни продукти и 
тяхното използване и други.

По материали на ССА

БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ 
СЪС СВЕТОВЕН РЕКОРД

- Какви са взаимоотношенията 
между община Карнобат и земедел-
ските производители?

- Съюзът на зърнороизводителите 
„Маркели” помага на общината през 
годината с финансови средства, с ор-
ганизиране на мероприятия, включи-
телно и за станалия традиционен Ден 
на Карнобат. Мисля, че є помагаме да 
се развива, а и дейността ни е тясно 
свързана с нейната. 
Карнобат съществува покрай земе-

делието. Всички фирми са или пряко 
свързани или гравитират около него. 
Има търговски фирми, представители 
на компании за внос на машини, 90% 
от бизнеса в общината е свързан със 
земеделието.

- Какво е специфичното на Съюз 
„Маркели”?

- Членовете на „Маркели” са 60 на 
брой и са дребни земеделски произ-
водители. Това е специфичното на на-
шата асоциация, при нас няма едри 
производители. Затова защитаваме 
интересите на дребния бизнес. Иска-
ме да докажем, че бъдещето в земе-
делието се крепи на дребния произво-
дител. С нашите действия и препоръки 
мислим, че допринасяме за това. Ко-
гато искаш нещо да е направено пра-
вилно, трябва да следиш от какво то 
има нужда, така е и в земеделския 
сектор. Големите стопанства не могат 

да направят това. Там се набляга на 
интензивно гледане на дадена култу-
ра, което води до рязък спад на до-
бивите, съответно те търсят по-добра 
цена на продукцията си или компен-
сират със субсидии. По-окрупнените 
стопанства отглеждат високо меха-
низирани култури, които не изискват 
ръчен труд. Така се заличават селата, 
в които няма работа. Мисля, че този 
процес е почти необратим. Но считам, 
че без селата си, България няма бъде-
ще. Страната ни е селскостопанска и 
туристическа, естествено, но загубим 
ли това нещо, ще загубим поминъка 
и автентичността си. Ние, членовете 
на Съюза, се борим против това. Ско-
ро бях в Гърция. Там селата са много 
китни, не са обезлюдени и хората им 
живеят по-добре от населението на 
градовете в България. Наистина нямат 
много модерна техника, но имат поми-
нък и стопанствата им функционират.

- Как може да се спаси земедели-
ето в България?

- Бъдещето на България, според 
мен, е в поливното земеделие. Ако 
успеем да го развием тук, нещата 
много ще се променят. Ще започнат 
да се гледат повече зеленчуци, лозя, 
овощни култури, повече алтернативни 
култури, ще има препитание за пове-
че хора. Много от нашите членове са 
затруднени 2-3 години поред, защо-
то са тясно зависими от природните 

условия. Разковничето е поливното 
земеделие, но за него може да по-
могне единствено държавата, произ-
водителите нямат финансовите ресур-
си, за да го осъществят. Тогава ще 
се развият и по-дребните стопанства, 
ще има поминък за всички в селата. 
Необходимо е да се въведе и реален 
таван на субсидиите. Ако се развие 
поливно земеделие, няма да сме тол-
кова зависими от климата и от под-
помагането.

- Как Националната асоциация на 
зърнопроизводителите постига ста-
новище за ОСП?

- Относно Общата селскостопан-
ска политика, всяко регионално сдру-
жение в състава на НАЗ, обсъжда 
този въпрос. Всяка асоциация изказ-
ва своето становище и то се взема 
предвид. Усредненият резултат се 
превръща в предложение на Нацио-
налната асоциация на зърнопроизво-
дителите и вярвам съответно в нацио-
нално становище.

- Вашият съюз традиционно е 
участвал в Отличието „Принос в ме-
ханизацията на земеделието”.

- Отличието спомага за развитие на 
земеделието, виждаш състоянието на 
земеделския пазар. Затова то трябва 
да се подкрепи. Тази година отново ще 
се включим в Отличието „Принос в ме-
ханизацията на земеделието”.

Доц. д-р инж Милка Бобева

Продължава от стр. 3

Цялата работа със суб-
сидиите според мен е без-
смислена. Преди да започ-
нат да ги дават, изкупната 
цена беше 60-65 стотинки 
на килограм, а сега е 18 
стотинки. Дори и да е 30 
стотинки на килограм, ние 
продаваме без никаква пе-
чалба. Съответно не можем 
да вложим субсидиите в 
техника. Те са помощ да 
засеем наново, да продъл-
жим дейността. Държавата 
трябва да помогне да се по-
виши изкупната цена. Сега 
със субсидиите реално се 
получава същата цена като 
тази преди да започнат да 
ги дават.

- Как стои въпросът с 
техниката?

- Нови машини за сто-
панството могат да се заку-
пят по-лесно, ако фирмите 
предлагат и лизингови схе-
ми. Те знаят, че земедел-
ците разполагат с повече 
средства само 2 месеца в 

годината – след продажба 
на зърното.

- Участвате ли в сдру-
жения  на земеделски про-
изводители?

- Според мен асоциаци-
ите на земеделските произ-
водители помагат на фер-
мерите, но в нашия регион 
няма такова сдружение. 
Ако имам възможност, бих 
се включил. Тъй като зем-
лищата ни са много малки, 
трябваше да се организи-
раме 12 до 15 зърнопроиз-
водители, а има неразби-
рателства и не се получава 
сдружение.

- Ще продължите ли да 
се заминавате със земеде-
лие?

- Рискът е голям, защо-
то си зависим от природ-
ните условия. Трудно е, 
стимулират се предимно 
големите стопанства, но 
въпреки това ще продължа 
да се занимавам със земе-
делие.

Доника Асенова

Продължава от стр. 4

ЩЕ ПРОДЪЛЖА 
СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Продължава от стр. 4

ОТГЛЕЖДАНЕ НА АСПЕРЖИ В БЪЛГАРИЯ
в страната, а изследователската рабо-
та по сортовия състав и технологиите 
за отглеждане на аспержи, съгласно 
съвременните изисквания, са недоста-
тъчни или ограничени. 
Преди да се създаде насаждението 

трябва много внимателно да се избере 
мястото за отглеждане на растенията, 
съобразно почвените и климатични из-
исквания на културата. Белите сортове 
изискват леки песъчливи почви, а зеле-
ните предпочитат по-тежки. При подбор 
на място трябва да се избягват парцели 
с голямо вариране на почвеният тип с 
цел да се осигури еднакъв добив от рас-
тенията. По отношение на климатичните 
условия културата не е взискателна. Тя 
е устойчива на продължителни засуша-
вания през лятото и на студове през 
зимата. Мястото, където ще се отглеж-
дат аспержите, трябва да се риголва на 
дълбочина 50-60 см. Необходимо е да 
се внесе оборски тор, в количество от 4 
до 6 т/дка, и минерални торове, в коли-
чество съобразно запасеността на поч-
вата с основните хранителни елементи 
и изискванията на културата. Ето защо 
е необходимо да се направи предвари-
телен агрохимичен анализ на почвата. 
След продълбочаването є се извършва 
дисковане на 8-10 см дълбочина или 
изораване на 30-35 см дълбочина, в за-
висимост от структурата й, като крайна-
та цел е тя да бъде в добро градинско 
състояние. Подготовката на площта се 
извършва през есента. Преди засажда-
не на младите растения площта отново 
се дискова и набраздява. Растенията, 
от предварително отгледан разсад, се 
засаждат през периода март-юни по 
две схеми, в зависимост от направле-
нието: 120-130/40-50 см за бели свещи 
и 110/40-45 см за зелени, съответно по 
1600-1800 и 2300-2400 раст./дка. Реколти-
рането на насаждението започва след 
третата година от неговото създаване. 
Аспержата като многогодишна кул-

тура, отглеждана на едно и също място 
над 10 години, изисква специфичен хра-
нителен режим. Редовното торене през 
първите три години от създаване на 
насаждението гарантира здравослов-
но развитие на кореновата система. 
То се извършва рано напролет, когато 
започва растежът на леторастите. Дос-
татъчно е на един декар да се внесе 20 
кг тор смес от азот, фосфор и калий 
10-10-10 или 15-15-15. От четвъртата 
година се променя схемата на прило-
жението им. Калиевите и фосфорни 
торове се внасят на есен, след при-
ключване на вегетацията, а азотният 
тор се внася двукратно, като ½ преди 
новия растеж и останалата ½ след при-
ключване на реколтирането. Необходи-
мо е в края на вегетацията да се взима 
средна почвена проба от насаждение-
то и на база на получения резултат и 

изискванията на културата да се опре-
деля необходимото количество торове, 
които трябва да бъдат внесени наесен 
и пролет.
Видът на използвания източник на 

хранителни вещества също повлиява 
количеството на реализирания общ 
добив. Вследствие използването на 
амониев нитрат в количество 25 кг/
дка, калиев сулфат - 15 кг/дка и тро-
енсуперфосфат - 25 кг/дка добивът на-
раства от 410 кг/дка на 1650 кг/дка (от 
8–а до 11–та година) за бели (етиолира-
ни) свещи от сорт Аржентьойска ранна, 
а за зелени свещи от сорт Pacific 2000 
увеличението на добива е от 560 кг/дка 
на 2520 кг/дка в периода от 5-та до 8-а 
година. При използването на оборски 
тор продуктивността на растенията е 
повлияна от торовата норма и особе-
ностите на сорта. 
Качеството на свещите* и добивите 

се повлияват основно от торенето, но 
силно влияние оказват и други фактори, 
като климатични условия, продължител-
ност на периода на реколтиране и напа-
дение от болести и неприятели. Продук-
тивността на растенията е максимална 
при достигане на почвената темпера-
тура 18-20оС. По-ниските и високи тем-
ператури повлияват отрицателно върху 
растежа и външния вид на свещите. По 
отношение продължителността на рекол-
тиране най-добри резултати се постигат 
за период от 8 седмици. Увеличаването  
с една седмица повлиява отрицателно 
върху добива и качеството на продукци-
ята. Когато този срок не се спази, расте-
нията остават с по-малко на брой стъбла 
през вегетацията, натрупват се по-мал-
ко хранителни вещества в коренището 
и това рефлектира отрицателно върху 
добива през следващата година. С ос-
таряване на насаждението този период 
намалява до 6 седмици. В условията на 
България беритбата на свещи започва в 
началото на месец април и продължа-
ва до средата или края на месец май. 
Скъсяването на периода на реколтиране 
също има отрицателно влияние върху до-
бива, тъй като не се използва оптимал-
но продуктивността на насаждението и 
намаляват приходите. Ето защо трябва 
много внимателно да се определи краят 
на беритбения период. 
Ненавременната борба с болестите 

и неприятелите също повлиява отрица-
телно върху продуктивността на расте-
нията и качеството на продукцията. Ас-
пержата се напада от причинители на 
ръжда - Puccinia asparagi и от почвени 
патогени, причинители на фузарийно 
гниене - F. oxysporum f.sp. asparagi и 
F. proliferatumare. Относно неприятели-
те, тази култура се напада от два вида 
специфични листояда, които не вредят 
на останалите зеленчукови култури, от-
глеждани в страната - Crioceris asparagi 
L. и Crioceris duodecimpunctata L.

(Coleoptera:Chrysomelidae). По-често
в посевите се среща дванадесет-
точковият аспарагусов листояд 
(C. duodecimpunctata).
Аспержата се отглежда по две тех-

нологии – за бели (етиолирани) свещи 
и зелени/виолетови свещи. За отглеж-
дане на белите свещи е необходимо в 
края на месец март да се внесе поло-
вината от азотния тор, след което да 
се оформят тирове с ширина 70 см и 
височина 30 см по дължина на редо-
вете и да се покрият с черно фолио, 
предназначено за аспержи. Целта е 
то да не пропуска слънчева светли-
на, така че свещите да останат изцяло 
бели. При наличие на светлина, те за-
почват да фотосинтезират и връхчетата 
им добиват розово - виолетов оттенък. 
Беритбата се извършва когато свещите 
се покажат 1-2 см над почвената по-
върхност, с помощта на специфичен 
нож. 
При отглеждане на аспержи за зе-

лени свещи не се изисква специална 
подготовка на почвената повърхност. 
Преди началото на вегетация трябва 
да се извърши разрохкване, с внасяне 
на половината от азотния тор. Когато 
младите леторасти достигнат оптимал-
на височина според качеството*, те се 
изрязват на нивото на почвената по-
върхност. 
В периода на реколтиране на све-

щите и през вегетацията се осигуряват 
редовно поливки, препоръчително с 
капкова система. Поливната норма е 
около 30-40 м3/дка, а напоителната нор-
ма е около 400 м3/дка, като се поддър-
жа оптимална почвена влажност от 80% 
от ППВ. Поддържането на оптимална 
влажност през вегетацията гарантира 
натрупване на повече хранителни ве-
щества в коренищата и увеличаване на 
добива през следващата година. 
В края на вегетацията (началото на 

месец ноември) растенията пожълтя-
ват. Те трябва да се отрежат близо до 
почвената повърхност и да се изнесат 
извън насаждението. След премахване 
на растителните остатъци е необходи-
мо да се извърши почвена обработка с 
внасяне на калиеви, фосфорни торове 
или оборски тор. 
Аспержата е зеленчукова култу-

ра с ценни хранителни качества и не 
бива да се изключва от менюто. През 
последните години в слаба степен на-
раства интересът към нея от любители 
градинари и производители. 

 *Критериите за качество на ас-
пержите са определяни съгласно РЕГЛА-
МЕНТ (EO) № 2377/1999 НА КОМИСИЯТА 
от 9 ноември 1999 година относно оп-
ределяне на стандартите за търговия 
с аспержи

 Гл. ас. д-р Цветанка Динчева 
Институт по зеленчукови култу-

ри „Марица”, Пловдив
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показали добри резул-
тати при изпитването 
им. Акцентът на всяка 
изложба са сортове, 
показали през изте-
клата година добра 
устойчивост към слу-
чили се ниски зимни 
температури, късни 
пролетни мразове или 
други стресови факто-
ри. На ябълковите сор-
тове, отличили се с 
най-добри стопански 
качества, се прави 
кратко представяне от 
трибуната на площада.  
На разположение на 
посетителите са всич-
ки научни работници 
от Института, които 

своевременно отгова-
рят на зададените им 
въпроси.

„Празникът на 
плодородието“ има и 
конкурсен характер с 
награди за най-добро 
и атрактивно предста-
вяне на участниците, 
с което се насърчават 
производителите. По 
традиция директорът 
на Института е предсе-
дател на комисия, коя-
то оценява и награж-
дава победителите в 
конкурсната програма.

Очакваме ви на 
Празника на плодо-
родието – 2017!
гл. ас. д-р С. Крумов

ИЗ-Кюстендил

някои капацитети да приемат Св. 
Св. Кирил и Методий като визан-
тийци и гърци (каквато народност 
по това време няма), други да ги 
определят като славяни, защото 
според историците в района има-
ло много славяни. И се пропуска 
казаното от самия Св. Кирил по 
време на документираната ха-
зарска мисия, че „Адам” – дядо 
му, в династичните борби (за 
българския престол) емигрира 
във Византия (както и много бъл-
гарски аристократи-християни), 
пропуска се, че рождените имена 
на двамата братя са български. 
Най-големият от седемте деца на 
Лъв и Мария – Св. Методий е с 
гражданско име Страхота (Стра-
хил), а най-малкият Св. Кирил е 
Црко, което се чете като Царко, 
Църко или Церко. Но най-важни-
ят документ е в „Успение Кири-
лово” – надгробното слово, което 
Климент Охридски пише при бър-
зата смърт на Константин Фило-
соф-Кирил, в което в прав текст 
казва, че по род и рождение Ки-
рил е българин. – Това е неопро-
вержим документ! Така че всичко 
друго са инсинуации и амбиции 
делото на двамата братя да бъде 
обсебено и употребено от други 
народи, защото е велико. 
Вторият, неизяснен от уче-

ните въпрос, е кирилицата или 
глаголицата е първата азбука на  
българския език и кой е авторът 
на кирилицата. Знаем със сигур-
ност, че големият брат и съратник 
на Константин Философ – Св. Ме-
тодий участва в създаването на 

т. нар. глаголица, която е свеще-
нопис, но се питаме кой е авторът 
на кирилицата като приписваме 
съвсем недоказано авторството 
на кирилицата на Св. Климент Ох-
ридски. И не се задава въпросът, 
че за да се стигне до християн-
ската символика в буквените на-
чертания на глаголицата  - за да 
се напише т.нар. глаголица  със 
сакралните християнски символи, 
преди това е необходимо всеки 
звук на езика да се уточни, иден-
тифицира и зафиксира графиче-
ски, за да може на неговата ос-
нова да се изгради свещенописът. 
Не се отчита, че това е голям ези-
коведски труд, без който не може 
да се създаде свещеното писмо. 
Че в уточнението на всеки звук от 
българския език и зафиксирането 
му със знак е азбуката на българ-
ския език! И когато Черноризец 
Храбър в труда си „О писменехь” 
заявява, че азбуката на българ-
ския език е дело на Константин 
Философ, той изхожда точно от 
положението, че Константин Фи-
лисоф създава българската азбу-
ка – азбуката на български език! 
Това трябва да се знае точно и 
ясно и да не продължаваме да се 
чудим кой е авторът на кирилица-
та. При това за всички е ясно, че 
кирилицата и глаголицата са ед-
нозначни знакови системи на бъл-
гарския език и неслучайно никой 
от учениците на Св. Св. Кирил и 
Методий не прави разлика между 
двата графични варианта на вари-
анта на българската азбука.

Кина Къдрева

(Следва)

тивен потенциал - над 
800 кг/дка.
Сорт ТЕРЕЛИК е 

зимен овес, създаден 
в ИЗ-Карнобат от ав-
торски колектив доц. 
д-р Тодорка Савова 
и проф. д-р Драгомир 
Вълчев. Сортът е ви-
сокопродуктивен, с 
добра зимоустойчи-
вост и устойчивост на 
полягане. Отличава се 
с висока маса на 1000 
зърна, поради което е 

подходящ за използ-
ване и в хранителната 
промишленост.
Авторските колек-

тиви на новите сорто-
ве ечемик и овес бла-
годарят и на своите 
земеделски техници 
Роса Йорданова, Петя 
Димитрова и Генка 
Младенова за съдей-
ствието и помощта.
Сортовете се предла-
гат в страната.

По материали 
на ИЗ, Карнобат

До първи януари 2018 
година министерството на 
земеделието изцяло трябва 
да подготви документация-
та, реда и процедурите за 
водене на 53-те заседания 
на комисиите по земеделие 
и останалите събития в сек-
тора, които ще се проведат 
в рамките на българското 
председателство на Съвета 
на ЕС. Тематични заседания 
и неформални срещи ще има 
в Брюксел, в България и дру-
ги европейски градове.
Първото заседание на 

Съвета по селско стопан-
ство и рибарство ще се 
проведе на 29 януари 2018 г. 

Датите за следващите срещи 
през февруари и март са съ-
ответно на 19 февруари и на 
19 март. На 16 април е на-
срочено следващото редов-
но заседание на Съвета по 
селскостопанство и рибар-
ство. Майското издание ще 
се проведе на 14-и, а през 
юни ще се състоят три не-
формални заседания, насро-
чени да се проведат от 3 до 
5 юни включително, послед-
ното редовно заседание ще 
се проведе на 18 и 19 юни в 
Люксембург.
Освен тях ще има десет-

ки срещи, които ще бъдат 
председателствани от бъл-

гарския министър на земе-
делието Румен Порожанов. 
За подготовката на всички 
официални и неофициални 
събития отговаря родната 
администрация, очаква се 
помощ и от служителите в 
Брюксел.
По разпореждане на ми-

нистър Румен Порожанов в 
почти всички отдели на ми-
нистерството са определени 
служители, които изцяло да 
поемат бъдещата организа-
ция, като за целта са при-
влечени най-способните от 
екипа.
Според фермерите цяла-

та тази подготовка ще ста-

не за сметка на вътрешния 
план за дейност на ведом-
ството и ще рефлектира вър-
ху забавяне на реформите. 
Секторът жизнено се нуждае 
от конкретни мерки в облас-
тта на напояването, борбата 
с градушките и с поземлена-
та реформа. Изоставане има 
и в наредбите за прилагане 
на програмата за развитие 
на селските райони, където, 
както се видя от последния 
мониторингов комитет, има 
критично изоставане в об-
работката на проектите и 
изплащането на субсидиите.

По материали 
на в. „Мляко плюс“

БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 2018
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО” 
КЮСТЕНДИЛ

НОВИ СОРТОВЕ НА ИНСТИТУТА 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В КАРНОБАТ

Продължава от стр. 3

1190 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО 
НА КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ  – СВ. КИРИЛ
Продължава от стр. 2
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ДВ, брой 45/06.06.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от  

2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, 
вписване и отписване на сортовете растения във и от Офи-
циалната сортова листа на Република България

ДВ, брой 56/11.07.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от  

2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към живот-
новъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.)

ДВ, брой 58/18.07.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 

2004 г. за производство и търговия на посевен материал от 
тютюн

ДВ, брой 59/21.07.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 

2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при прид-
вижването или транспортирането им между Република Бълга-
рия и държавите – членки на Европейския съюз, за определя-
не на здравния статус на обектите, от които произхождат, и 
допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

ДВ, брой 61/28.07.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 

2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и из-
ползване на селскостопански животни (ДВ, бр.18 от 2006 г.)

ДВ, брой 64/08.08.2017 г.
Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда за 

производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, 
транспортиране и съхранение на продукти за растителна за-
щита.

ДВ, брой 65/11.08.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 

2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на сви-
не от Източнобалканската порода и нейните кръстоски (обн., 
ДВ, бр. 29 от 2007 г.)
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 61 

от 2006 г. за условията и реда за официална идентифика-
ция на животните, за които не са предвидени изисквания в 
регламент на Европейския съюз (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) /ЗТ/

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието м. 

ЮНИ-АВГУСТ 2017 Г.

“НОЛИС” OOД
е основана през 1990 г. и е сред първите компютър-
ни фирми в България. От самото си създаване досега 
фирмата се занимава с разработка и изграждане на 
компютърни, информационни и комуникационни сис-
теми. НОЛИС е изградила компютърни и информа-
ционни мрежи и други проекти за водещи производ-
ствени, държавни и търговски фирми.

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово 
оборудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и ком-

пютри
 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компю-

търна и електронна техника
 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на 

компютърни системи и мрежи
 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com

Цялостно комплексно обслужване 
на фирми - 

от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.
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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

За контакти:
Сливен - Карлово

0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141

Т Е Х Н О  Г Р У П  -  М
директен  вносител  на :

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР



11
бр. 18-2017

ПРЕДИ СЕИТБА И СЛЕД 
ЖЪТВА - ЧЕРВЕНО

Реклама

Лебозол България не спира 
да радва своите клиенти! Във 
връзка с отпразнуването на 7 
години на фирмата на българ-
ския пазар, Лебозол изненада 
фермерите с изключителни бо-
нус програми, включващи всич-
ки топ продукти на фирмата за 
есенна грижа на семената, ра-
пицата и житните култури.
Изненадите продължават! 

След усилена научна, опитна, 
развойна и лабораторна дей-
ност, фирмата представи своя 
нов, революционен продукт, 
който подобрява условията за 
разграждане на растителни-
те остатъци (слама) на полето 

чрез подхранване на почвените 
организми.
Продуктът „Червено“ е спе-

циално разработен, за да реши 
проблемите след жътвата, а 
именно: Забавянето на скорост-
та на процеса за разграждане 
на сламата във връзка с тем-
пературните колебания на поч-
вата, недостатъчното съдържа-
ние на кислород и вода в нея 
и снабдяването на почвените 
организми с хранителни веще-
ства; Блокирането на скоростта 
за разлагане на растителните 
остатъци в резултат на действи-
ето на фунгицидите; Негативно-
то влияние на неселективните 
системни хербициди и ниските 
pH-показатели на почвата върху 
наличието на хранителните ве-
щества и изграждането на лиг-
нин; Слабото наличие на гъби, 
които да спомагат за повиша-
ване на почвеното плодородие 
и правилното разграждане на 
органичните съединения. 
Какви са условията, които 

трябва да са налице, за да бъде 
разграждането на растителни-
те остатъци на полето бързо и 
максимално успешно? На първо 
място да се разгради целулоза-
та чрез  гъбичките и специфич-
ните бактерии в почвата. След-

ва разграждането на лигнин 
чрез базидиомицетите. По-ви-
сокото съдържание на целулоза 
и лигнин в почвата е причината 
остатъците след жътва да бъдат 
по-трудно и бавно разградими. 
Революционното решение 

на специалистите от Лебозол 
е най-новият продукт във фир-
меното портфолио - „Червено“. 
Продуктът съдържа Аминозол, 
който е своеобразна храна за 
гъбичките в почвата, и Меласа, 
чието високо съдържание на 
захар е най-добрият нутриент 
за почвените бактерии. Под-
хранени именно по този начин, 
почвените организми доприна-
сят за повишаване на биоло-
гичната активност на почвата, 
ускоряват процеса на разграж-
дане на сламата и способстват 
за бързото разложение на рас-
тителните остатъци. В резултат, 
използването на „Червено” 
след жътва ще подобри нали-
чието на азот в почвата, него-
вото усвояване и управление, 
измиването на хранителните 
вещества в следствие на обил-
ните валежи ще бъде предо-
твратено.
И още! Българските стопа-

ни ще се радват на: по-добра 
и лека обработка на почвата; 
по-добра кълняемост; по-добро 
усвояване на хранителни веще-
ства; подобрено управление на 
водата в почвата.

Този продукт е още едно до-
казателство за иновативното по-
ведение и гъвкавост на фирмата, 
което дава допълнителен принос 
към подобряването на ефектив-
ността на селското стопанство и 
опазването на околната среда.

„Червено“ слага финален 
завършек на фирмената иде-
ология: Да бъде рамо до рамо 
със стопаните, подпомагайки 
ги във всички етапи от жътва 
до жътва. 
Продуктите на Лебозол са с 

вас вече във всички решаващи 
моменти на полето:

Преди сеитба  -> „Червено” 
- При подхранване на семената; 
При есенното листно торене; 
При пролетното целенасочено 
подхранване; При листното то-
рене с цел подобряване качест-
вото на зърното

След жътва  -> „Червено” 
Използвайте Лебозол „Черве-
но“ в доза 0,250 – 0,750 л/дка 
след консултация с агро спе-
циалист на Лебозол.

По материали на Лебозол
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