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КОМБАЙН IDEAL – ИДЕАЛЕН ЗА ЖЪТВА

ЗТ

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА 
www: zemedelskatehnika.com
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Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”
МАШИНА ЗА БРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА
Предназначена е да механизира прибирането на маслодай-

на роза най-трудоемката и единствена немеханизирана опера-
ция в розопроизводството.
Агрегатира се към земеделски трактори със средна мощ-

ност.
Разработена е във варианти с ръчно и пневматично откъс-

ване на розовия цвят.

 Подобрява условията на труд на розоберачите;
 Оптимизира времето за събиране на продукцията;
 Съкращава броя на заетите в кампанията берачи;
 Повишава ефективността на розопроизводството.

СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

- Инж. Пашев, 
честито дипломи-
ране. Ти си 4-то по-
коление инженер. 
Това оказа ли ти 
влияние за избора 
на техническа спе-
циалност?

- Разбира се. Аз 
съм от техническа 
фамилия, а и израс-

нах в семейство на инженери. Още като 
дете ми беше позволено и винаги съм 
имал достъп до механични и електри-
чески устройства, включително до ком-
пютри, да играя, да се запозная с тях, да 
получавам интересна информация. Това 
ми позволи да се увлека от техниката и в 

Вярвам, че за нашите 
читатели е интересно да 
знаят как мислят и как ра-
ботят млади специалисти по 
теми, тясно свързани с раз-
витието на обществото. 
В рубриката „Срещи с 

бъдещето” е включен про-

веденият разговор с инж. 
Иван Боянов Пашев, (бр. 15, 
2017 г.). Той се съгласи да 
отговори на нетрадиционни 
въпроси – защо е избрал да 
работи в областта на но-
вите технологии, какви са 
вижданията му за бъдещето 

им, за развитието на тех-
никата, включително и за 
земеделската. Разговорът 
проведохме на български, 
само в някои моменти той 
търсеше българския еквива-
лент на английски техниче-
ски термин. 

Отговорите на Иван са 
откровени, без да  са обвър-
зани с конюнктура, икономи-
чески интереси – възгледите 
на един млад човек, работещ 
за бъдещето, но изпълнен с 
уважение и любов към техни-
ката и България.

ДА ОСЪЩЕСТВИШ ЖЕЛАНИЕТО СИ
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резултат да се ориентирам към инженер-
на специалност. Бих казал, че средата, в 
която израстваш, доста помага да решиш 
какво да учиш. Затова съвсем естествен 
беше моя избор за инженерна професия, 
далеч преди завършване на средното и 
кандидатстване за висше образование.
Например, имам приятели, с които 

заедно следвахме информатика, соф-
туер, но които са първо поколение 
инженери, и те се запознаха по-про-
фесионално с компютри, едва когато 
стъпиха в университета. Бих казал, че 
в университета аз съм се трудил доста 
по-малко, а на тях им беше по-трудно. 

- В кой университет  учи? Кои са 
най-тежките и най-хубавите ти момен-
ти?

- Следвах в CAL POLY (Калифор-
нийския политехнически  държавен 
университет). Най-тежките моменти 
бяха в класа (предмет) с  3-часов из-
пит всяка седмица в продължение на 
3 месеца, с по 3 часа четене всяка 
вечер и нов проект на всеки 2 седми-
ци. Има подобен клас в почти всички 
университети. В CAL POLY казват, че 
това е най-трудният клас. Учи се про-
грамиране. 
Имаше класове, които много ми 

харесаха, например тези за изкуствен 
интелект, от магистратурата. Задачите, 
които ни даваха, не беше ясно дали 
са възможни за решение. Четяхме по  
20-30 публикации, за да разберем  про-

На 05.09.2017 г. в Бре-
ганце, Италия,  световният 
производител и дистрибутор 
на селскостопанска техника 
AGCO представи своя нов топ 
зърнокомбайн – тип Роторен 

– модел IDEAL. Развитието на 
комбайна IDEAL е значител-
на стъпка за непрекъснатото 
разширяване на предлаганите 
продукти на AGCO в глобален 
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Млекопроизводство

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага трактори и ком-
байни на фирма NEW HOLLAND 
и съответстваща прикачна 
техника на водещи световни 
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

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР 
„МЛЕЧНИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

Асоциация на млекопреработвателите 
в България и община Луковит имат честта 
и удоволствието да ви поканят да почетете 

с присъствието си събора в Луковит

Съборът ще се състои на 29, 30 септември и 1 октомври 
2017 г. в гр. Луковит.

На 29 и 30 септември ще имате възможност да се срещнете 
с известни майстори на преработката на млякото, с традицията 
и опита, с вкусните гозби с млечни продукти, с музиката и танца 
на Луковит и Луковитска община, ще се запознаете с красотите 
на този край, с легендите и хората тук.
На 1 октомври ще бъдат обявени наградите на вестник 

„Мляко+” за участниците в изложението.

Инж. Димитър Зоров Иван Грънчаров
Председател на УС на АМБ Кмет на община Луковит

От 1903 г. за българското млекар-
ство започва нов етап - в България се 
основава първата млекарска коопера-
ция.  През тази година се отпечатва 
първият труд „Технология на млечните 
продукти“ и  се полага началото на 
контрол върху млякото, макар и само 
в София. По това време светът е заин-
тригуван от съобщението, което прави 
именитият биолог Иля Мечников за ка-
чествата на българското кисело мляко.
Съвкупността от събития, съчета-

на с увеличаване на интелигенцията 
и специалистите в страната, създава 
предпоставки за развитие на секто-
ра млекопреработване. Въвеждането 
на все по-нова техника допринася за 
подобряване на технологиите и хигие-
ната на преработка на млякото. Наред 
с това нараства млекодобивът и това 

МЛЕКАРСКИ КООПЕРАЦИИ 
ПРЕЗ XX ВЕК

Продуктът Тотал Кер е само част от 
висококачествените и ефикасни про-
дукти на немските листни торове Лебо-
зол® за предстоящата есенна кампа-
ния. Този висококачествен  хранителен 
разтвор за обработка на семената преди 
сеитба има стартиращо, антистресово 
и подхранващо действие, благодарение 
на включените в състава му Аминозол 
и хранителни вещества. Представлява 
течна смес на микро и макроелементи 
с мед, манган, цинк и аминокиселини. 
Прилагайки го в доза 2-3 л/т посевен 
материал, заедно с препарата за обез-
заразяване,  Вие си осигурявате отличен 
старт на бъдещата  реколта и по-висок 
добив на зърно. 
За първа година Лебозол® България 

предлага и изключителна бонус програ-
ма на своите клиенти: При закупуване на 

ПРОДУКТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Лебозол®

Своите нови продукти ПН-98 и 
ПП-76 предлага на земеделските сто-
пани Свилоза АД, чрез основното си 
дъщерно дружество Свилоцел ЕАД. 
Тези почвени подобрители за неутрали-
зиране на кисели почви имат основна 
съставка гранулиран калциев карбонат. 
Той се използва като мелиориращ мате-
риал при кисели почви или такива с тен-
денция към вкисляване. За да се избегне 
това, е необходимо регулярно варуване, 
въз основа на стойностите на рН на поч-
вения разтвор и отчитане на съдържа-
нието на хранителните елементи, хумуса, 
алуминия и магнезия. Чрез варуването 
се постигат по-добри добиви и се полу-
чава екологосъобразна продукция.
Продуктите са с качества на ком-

плексен мелиорант за кисели почви, с 
висок, неутрализиращ вредната кисе-

Свилоза

Продължава на стр. 8 Продължава на стр. 8 Продължава на стр. 8
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Реклама

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

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

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

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

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

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

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

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

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:

За втора по-
редна година Оп-
тиком подкрепи 
и се включи във 
форума СТЕКСПО 
на Асоциацията 
за развъждане на 
месодайните поро-
ди говеда в Бълга-
рия. В рамките на 
два поредни дни 
събитието събра фермери 
и предприемачи, участници 
във веригата на отглеждане 
на животните, производство 
и реализация на качествено 
телешко и говеждо месо в 
България. Семинарната част 
в Сливен през първия ден 
даде на участниците знания 
по хранене, развъждане, 
транжиране, репродуктивен 
и здравен мениджмънт на 
месодайните говеда, оборуд-
ване за ферми и съвети за 

по-успешно присъствие на 
пазара. 
Димитър Петров, маши-

нен инженер и директор 
търговия машини в Оптиком, 
показа как чрез използване-
то на модерни технологии и 
машини могат да се намалят 
разходите във фермите при 
силажиране и други основ-
ни дейности. Съкращаването 
на работните процеси чрез 
иновативни технически ре-
шения е основно условие за 
по-висока производителност 
и в месодайните ферми. От 
особено значение за добро-
то хранене на животните е 
подготовката на качествена 
силажна маса – от приби-
рането на продукцията на 
полето през бързото транс-

ОПТИКОМ НА СТЕКСПО 2017ОПТИКОМ НА СТЕКСПО 2017

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 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



6
бр. 19-2017

Срещи с бъдещето

ДА ОСЪЩЕСТВИШ ЖЕЛАНИЕТО СИ
блема, за да можем да напишем нещо, 
което да работи. Понякога това е стряс-
кащо и странно, защото такива решения 
не са правени преди. В някои случаи ус-
пявахме да получим доста добри резул-
тати. Например, направихме изкуствен 
интелект със симулация на мозък, кой-
то да играе игри. Все едно учиш човек. 
Това не е точен алгоритъм, а симулация 
на мозък, има неврони, които си преда-
ват импулси и те се изчисляват. Нужно 
е да се тренира мозъчната симулация, 
особено като увеличиш количеството 
неврони. В някои случаи успявахме да 
го научим да решава някаква задача 
добре, а и той се учи по-бързо, отколко-
то хората. Причината мозъчната симу-
лация да няма още широко приложение, 
според мен, е, че е доста скъпо нещо от 
компютърна гледна точка и има нужда 
от много ресурси. 
От следването си имам доста близ-

ки приятели, с които сме работили 
по проекти. Понякога дори си правим 
собствени проекти, които са извън уни-
верситетските. Направихме автоматизи-
рана вътрешна градина, автомобилни 
контролни системи и други проекти за 
забавление.
Най-много от следването ми харес-

ва, че имах възможността да науча 
много. Освен че попаднах в света на 
компютрите, можех да уча, да поглъщам 
нова информация. Това е една от при-
чините, поради които успях да се спра-
вя добре със следването.

-Каква бе темата на дипломната ти 
работа, може ли да прерасне в докто-
рат?

- Темата на дипломната ми работа 
бе: „Автоматично ускоряване на масови 
операции на листове/списъци на питон-
ни обекти”. Питон е език за програми-
ране. Това е конкретно нещо в езика за 
програмиране с технически, абстрактни 
неща.  Направих софтуер, който позво-
лява с видео карта автоматично да се 
ускоряват различни видове изчисления. 
Видео картите могат да правят паралел 
на много неща, само че се програми-
рат на език, който се пише по-трудно. 
В дипломната си работа съм направил 
софтуер, който позволява създаване на 
програма на език, който се пише мно-
го лесно, автоматично се превежда и 
може да се използва с видео карта. 
Разработката ми ускорява софтуера 
200-300 пъти, но не е приложима при 
всички видове софтуери. 
Моят ръководител изтъкна, че това 

е един от най-техническите проекти, 
които са докладвани от години. Пред-
ложиха ми да систематизирам инфор-
мацията, да оформя по-кратък матери-
ал, който да представя на компютърна 
конференция, както и да го публикувам 
в научни списания. Един член от оценя-
ващата комисия посочи, че дипломната 
ми работа е интересна и може бързо и 

лесно да се оформи в докторат, но  ня-
кои раздели е добре да съкратя, а други 
да ги подобря и разширя. Но в момен-
та нямам време и нужната нагласа, за 
да продължа веднага. Шегувам се, че 
преработката ще отнеми повече усилия, 
отколкото цялостното написване на ди-
пломната работа. 

- Какви специалности завърши?
- Бакалавърската ми специалност е 

софтуерен инженер. Изучавахме софту-
ерно инженерство, информатика, ком-
пютърна теория, обучаваха ни как ефек-
тивно да създаваме софтуер, как да 
работим с други хора и да обучаваме 
специалисти да пишат софтуер. Втората 
ми специалност е математика, по-точно 
дискретна математика.
Магистратурата ми е компютърна 

наука. Изучавах повече компютърна те-
ория и се занимавах с изкуствен инте-
лект. Учих компютърни мрежи и езици 
за програмиране. Компютърните мрежи 
са в областта на приложното инженер-
ство, но изкуственият интелект и езици-
те за програмиране са до голяма сте-
пен теоретични.
Част от магистратурата ми бе из-

куственият интелект и разпределеното 
изчисляване - създаваш програма и по 
нея се изчисляват много данни. Така 
работата се разпределя и се извърш-
ва от стотици и хиляди различни ком-
пютри. Занимавах се също с темата за 
работа с компютри.
Последният ми проект бе един 

транслатор на езици за програмира-
не. Той позволява лесно да се напи-
ше софтуер и после да се прехвърли 
на друг език, за да може да се рабо-
ти на по-бързо работещи устройства. 
Той може да се прилага в практиката. 
Добре е в университета да получиш 
не само теоретични, но и практически 
познания. Когато отидеш да работиш 
в компания, цени се да можеш да пи-
шеш добър софтуер, да могат другите 
да го разберат, да го ползват и под-
държат. Хората, които са учили само 
теория, когато започнат работа, изо-
стават и са на доста по-ниски позиции 
във фирмата.
Бакалавърска и магистърска степен 

завърших заедно за 4 години и 6 месе-
ца. Разрешиха ми да вземам изпитите 
едновременно за двете степени. Позво-
лиха ми, защото бях с отличен успех 
в университета, освен това около 10 
държавни изпита от гимназията ми бяха 
признати - класове по английски, фи-
зика, математика, един клас по програ-
миране. Тази година на 23 юни получих 
едновременно дипломите си за бака-
лавър и магистър. Общият ми успех от 
следването (по българската оценителна 
система) е отличен 5.87. 
Нашият випуск 2017 г. на CAL POLY 

общо е 5047 човека, от които по инже-
нерните специалности - 1257 инженери, 
по специалността компютърни науки 

сме 29 магистри и 102 бакалаври. От 
инженерните специалности с отличен 
успех са 65 човека, а от нашата специ-
алност сме 7. На 2 юни ректорът лично 
се срещна с нас отличниците.

- Как се постига такъв успех? Зави-
си ли от висшето учебно заведение?

- Нямам добър отговор по въпро-
са, може би да избереш да учиш това, 
което ти харесва. Лично аз съм удо-
влетворен от избора си. Не ме интере-
суват толкова много успеха, дипломи-
те, церемониите, а съм удовлетворен, 
че съм научил нещо и мога да върша 
добре работата си и хората, с които 
работя, да са доволни. В живота не ти 
искат диплома, а се интересуват колко 
знаеш и как работиш. Избрах Калифор-
нийския политехнически университет 
и тази специалност, както споменах, 
защото тя отговаря на вътрешната ми 
нагласа. От друга страна, този универ-
ситет е на второ място за най-добър 
държавен университет в Калифорния 
по компютърни специалности, след 
този в Бъркли, а е много по-евтин. За 
1 година тук плащам такса от 9 000 до-
лара, в Бъркли тя е 50 000 долара, а в 
частните университети таксата достига 
до 100 000 долара за година. Разбира 
се, че отделно имаш разходи за наем, 
храна и т. н.

- Още преди да се дипломираш си 
назначен на работа в Гугъл. 

- Аз лично не съм кандидатствал за 
работа там. Бях поканен за интервюта 
още преди да се дипломирам. Според 
мен някой им е дал информация за 
мен от университета, предполага се, 
че деканът на факултета е предал спи-
сък на перспективни студенти. Един 
ден от Гугъл ми писаха и ме попита-
ха дали се интересувам от интервю 
за работа при тях. И аз им отговорих 
„да”, но бях с ниски очаквания. Имах 
8 или 9 технически интервюта и може 
би още 2-3, в които ме питаха персо-
нална информация. В резултат преди 
да получа дипломата си, бях назначен 
на работа при тях. Там съм софтуерен 
инженер, което според мен е най-по-
пулярната позиция. В моя екип, който 
се състои от 40 човека, има двама или 
трима българи, сред които и аз. Това 
е странно, защото не е пропорциона-
лен брой, а и българите не са много 
във фирмата. В екипа може би 1/3 са 
бели, 1/3 са азиатци и 1/3 са индийци, 
а жените са около ¼, като голяма част 
от тях са софтуеристи. Другите, които 
се занимават с бизнес, най-вероятно 
са с по-голям процент жени, но не 
съм запознат. Гугъл дават възможност 
на всички да работят при тях, ако се 
справят добре.
Всички сервизи на Гугъл записват 

информация, която след това се анали-
зира и хората използват техните при-
ложения. Ние правим инфраструктурата 
за събиране и анализиране на данните, 

Продължава от стр. 2
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които излизат от хората, използващи 
приложенията.  Всеки път, когато някой 
кликне на реклама или влезе в Gmail, 
се записва, за да може ние да научим 
как да подобрим приложенията. Това е 
огромно количество данни – може би 
10, 20 пета байта  на ден. Обработват 
се с милиони компютри едновременно. 
Системата ни съдържа може би около 
7 екса байта, това са 7 милиона тера 
байта, най-вероятно ни трябват повече 
от 7 милиона компютри. Хората, които 
правят приложенията, ни доставят да-
нните и ние ги съхраняваме, леко ги об-
работваме и някой, ако иска да прави 
анализи, ги използва. В един екип хора-
та стоят може би около година, година 
и половина и след това го сменят, така 
че да продължава да им е интересно.
Лично аз желая в бъдеще да започ-

на да се занимавам повече с изкуствен 
интелект, интересуват ме и квантовите 
компютри. По-големите компании ги 
произвеждат, компютрите използват 
квантова механика, за да изчисляват 
много по-бързо някои видове операции.

- Какво е мнението ти за земедел-
ските машини?

- Това е интересна област. Обектите 
са по-сложни, изискват повече инфор-
мация. Има един проект, разработен е 
в моя университет, на тази тема. Спо-
ред мен новият вид на земеделската 
техника трябва да бъде абсолютна 
автоматизация. В момента се създа-
ват малки трактори, които се движат 

с GPS, снабдяват ги с изкуствен инте-
лект и не се обслужват от тракторист. 
Вече са измислени голяма част от тех-
нологиите, които могат да се прилагат 
в тази техника, сега трябва някой да 
ги вкара в приложение. Слага се каме-
ра и се симулира мозък, който взема 
решения като истински човек, но тряб-
ва изкуственият интелект да се трени-
ра, да му се подава професионална 
информация. Съответно някой трябва 
предварително да събере всички необ-
ходими данни за извършване на проце-
сите, така че изкуственият интелект да 
се научи да взема решения при сложни 
ситуации. Затова е необходимо да има 
много различни индивидуални програ-
ми за отглеждане на различни видове 
растения и животни.
Преди няколко месеца, още като 

студент, направих една програма. Имах 
растение и една камера, насочена към 
него. Правех снимки всеки ден. Из-
ползвах софтуер и избирах няколко 
листа от растението. Според шарката, 
цвета на листото, може да решиш ка-
къв е проблемът на растението и той 
да бъде отстранен - променят се пода-
ваната вода, видовите химикали, торо-
вите смеси и др. Този софтуер рабо-
ти и не беше труден за написване, но 
трябва да имаш много професионална 
информация за живия организъм. Чрез 
автоматизиране на процесите в земе-
делието ще има повече плодове, зелен-
чуци и продукция, а по-малко хора ще 

работят трудоемък и непривлекателен 
труд. Цените на храната най-вероятно 
ще паднат. 
Например, в Япония се посаждат 

растения на много етажи във вътрешни 
зали, където има лампи за осветление 
и отопление, растенията се пръскат с 
препарати, торят се, поливат се, всич-
ко е автоматизирано и отглеждането 
е много успешно. Вероятно и в други 
страни се работи така в областта на зе-
меделското производство. 
Това е началото, но автоматизация-

та бързо навлиза. Сравнете сегашните 
машини с тези преди 30 години. Компю-
търният интелект навлиза навсякъде и 
не ще отмине и земеделската техника.

- Как ще се развива нашето обще-
ство?

- С моите колеги и приятели споде-
ляме, че навлизането на изкуствения 
интелект, роботизацията на живота 
ни са факт и това е необратимо. Из-
куственият интелект може да се раз-
вива, но той трябва да се обучава и 
насочва в нужната посока. Единстве-
ната област, привилегия на човека, са 
емоциите. Може да не се забелязва 
така ясно, но изкуственият интелект 
навлиза навсякъде. Всички операции, 
които не изискват специални умения, 
ще се вършат от роботи. Постепенно 
неквалифицираният труд ще отпадне. 
Обществото трябва да се подготви за 
това. 

Доц. д-р инж. Милка Бобева

план и за укрепване на по-
зицията на компанията като 
водещ производител на земе-
делски продукти в цял свят. 
С IDEAL MASSEY 

FERGUSON поставя нови 
стандарти по отношение на 
производителността, чистота-
та на зърното и нарязването 
на сламата, надеждността, 
способността на машината 
автономно да управлява про-
цесите посредством уникална 
сензорна технология. 
Комбайнът MASSEY 

FERGUSON Ideal ще се пред-
лага в три модела с мощност 
от 451, 538 и 647 к.с. В ком-
байните от клас 8 и 9 дви-
гателите са MAN, а MASSEY 
FERGUSON Ideal от клас 7 е с 
двигател AGCO Power. Новост 
са вършачната и сепарираща 
система Helix. Тя включва 
най-дългият ротор на пазара 
с дължина 4,84 м и диаметър 
600 мм. Комбайните IDEAL 8 
и 9 работят с двойна роторна 
система, а IDEAL 7 е с един 
ротор. Комбайните притежа-
ват най-големия бункер за 

ДА ОСЪЩЕСТВИШ ЖЕЛАНИЕТО СИ

КОМБАЙН IDEAL – ИДЕАЛЕН ЗА ЖЪТВА
зърно, който има капацитет 
от 17 100 литра (с 18% повече 
от сегашните високоефектив-
ни комбайни). IDEAL се отли-
чава с най-високата скорост 
на разтоварване - 210 л/сек 
(32% по-бърз от всичко досе-
га). За равномерно разтовар-
ване в ремаркетата, MASSEY 
FERGUSON Ideal има нов 
ScrollSwing контрол. Шасито 
на комбайна е само 1,40 м 
и предлага повече простран-
ство и за най-широките гуми 
и вериги. Това позволява 
MASSEY FERGUSON Ideal да 
запази максимална външна 
ширина под 3.30 м и 3.50 м: 
при Ideal 9 с 26-цолово ве-
рижно задвижване външната 
ширина е под 3,30 м, а отпе-
чатъкът е 2,55 кв. м за мини-
мално уплътняване на почва-
та. Друго ново откритие при 
MASSEY FERGUSON Ideal е 
автоматичното свързване на 
хедера посредством система 
AutoDock. Предлага се и под-
ходящ за новите комбайни хе-
дер: РowerFlow с максимална 
работна ширина 12,20 м. Спе-
циално е разработена новата 

система Idealharvest. Тя поз-
волява визуализация на на-
товарването на вършачната и 
почистваща система в реално 
време посредством акустични 
сензори (MADS). Новата каби-
на Vision предлага много мяс-
то, изключителна видимост, 
както и добре познатите за 
MASSEY FERGUSON леснота 
и качество на управление. 
Комбайнът IDEAL ще 

дебютира на изложението 
Агритехника през ноември 
2017 г. Той ще бъде пуснат 
на различните пазари през 
2018 година. Ще се предлага 
в 3 различни модела, 7, 8 и 9 

и ще бъде на разположение 
с гуми или верижно, а също 
и във версия ParaLevel.
Официален вносител на 

марката MASSEY FERGUSON 
за България е фирма 
ВАРЕКС ООД – дългогодишен 
партньор и дистрибутор на 
корпорацията AGCO. ВАРЕКС 
има традиции в предлагане-
то на зърноприбираща тех-
ника на пазара у нас, като 
неслучайно бе определен за 
най-успешния дилър на ком-
байни, съчетал в портфейла 
си през годините марките 
CHALLENGER, LAVERDA и 
MASSEY FERGUSON.

Продължава от стр. 2

Основни характеристики на  MASSEY FERGUSON IDEAL:

Показатели  MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9

Брой ротори единичен двоен двоен

Кабина Vision Vision Vision

Бункери (litres) 12,500 12,500/17,100 12,500/17,100

Разтоварване (l/sec) 140/210 140/210 140/210

Maксимална мощност (hp) 451 538 647

По материали на ВАРЕКС ООД

MASSEY FERGUSON IDEAL предлага динамика, ефек-
тивност, производителност и мощ.  
Просто IDEAL-ен за жътва!
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Информация

МЛЕКАРСКИ КООПЕРАЦИИ ПРЕЗ XX ВЕК
Продължава от стр. 3
увеличава производството на млечни 
продукти. В научен труд проф. Рада 
Балевска, проф. Иван Такев и проф. 
Петър Минев съобщават, че до Бал-
канската война в България са произ-
веждани 22-25 млн. кг бяло саламурено 
сирене и 5-6 млн. кг кашкавал. По-голя-
ма част от сиренето е произвеждано в 
домакинствата, а кашкавалът се прави 
в мандри, половината от него се изна-
ся в чужбина.
През периода 1903-1944 г. настъпва 

застой в развитието на млекарството 
- заради войните животните и мляко-
то намаляват, а техниката се износва.  
През този период млекопроизводители-
те са експлоатирани от частните търго-

вци под различна форма. Консуматори-
те са ощетявани чрез по-високи цени на 
млечните продукти, много дребни сто-
пани фалират. Някои от тях търсят спа-
сение чрез обединяване в сдружения. 
Така възникват и първите кооперации 
у нас. Животновъдните млекарски дру-
жества първо възникват в Швейцария 
през 1860 г., като до 1888 г. са обра-
зувани 500 сдружения. У нас за модел 
служат основаните дружества в Дания.
Нова форма на сдружаване е обра-

зуването през 1914 г. на Говедовъдно 
дружество с. Дерманци, Плевенски ок-
ръг. На 11.03.1928 г. към дружеството е 
образуван млекарски отдел и е открита 
кооперативна млекарница. Инициатори 
са младите агрономи специалисти, за-

вършили в чужбина Никола Платиканов, 
Георги Хлебаров, С. Луканов и Митко 
Стоев, станали професори в Селско-
стопанска академия. При формиране 
на млекарския отдел към кооперацията 
в с. Дерманци присъстват основатели, 
както и стопани от съседните села. Те 
създават впоследствие  говедовъдни 
дружества в селата Бежаново, Ъглен, 
Търнак, Петърница, Беглиж и Махалата.
По примера на с. Дерманци през 

1928 г. изникват млекарски кооперации 
в селата Бреница, Долни Луковит, Пе-
търница, Новачене и други. Те получа-
ват заем от държавата и построяват 
образцови мандри, но дейността им е 
преустановена скоро след това. 

По материали на в. „Мляко+”

50 литра Тотал Кер, получавате 
бонус - 5 литра Nutriplant 36; Бо-
нус програмата надгражда всеки 
100 литра допълнително закупено 
количество от Тотал Кер със 10 
литра Nutriplant 12-4-6. Nutriplant е 
торов разтвор с хранителни ми-
кро и макроелементи, приложим 
при всички култури.
Освен грижа за семената, 

фирмата включва в своите бо-
нусни програми и торове за ес-
енно третиране на рапицата и 
житните култури. На фокус при 
есенните грижи за рапица е про-
дуктът Микс за рапица СК (съ-
държащ бор, манган, молибден, 
калций, сяра), който осигурява 
изключителна студоустойчивост, 

добро презимуване, равномерен 
цъфтеж, узряване и добив на кул-
турата. Бонус програмата пре-
доставя на всеки 100 л закупен 
продукт, 10 л бор като подарък.
Препоръката за житните кул-

тури през есента е тяхното трети-
ране с един от продуктите, част 
от специалната гама на фирмата 
- Квадро С или Трипъл СК, което 
освен навременно снабдяване с 
така необходимите манган, мед 
и цинк (Трипъл СК ) или манган, 
мед, цинк и сяра (Квадро С), 
ще гарантира и добър имунитет, 
здравина и добив. Закупуването 
на всеки 100 л от тези продукти 
се надгражда с 10 л Манган Ни-
трат 235.

По материали на Лебозол

линност ефект и са еколо-
гично чисти. ПН-98 и ПП-76 
могат без ограничение да 
се ползват в класическо-
то земеделие и в произ-
водството на биопродукти. 
Подходяща добавка са при 
създаване на почвено–тор-
фени смеси за различни 
растителни и дървесни ви-
дове и компостиране.
В почвения подобрител 

ПП-76 се съдържат калци-
ев карбонат и добавки от  
зелена луга и дървесна 
пепел, които допринасят 
за внасяне на хранителни 
елементи като калий, сяра, 
магнезий и микроелементи-

те желязо, мед и бор, при-
даващи подхранващ ефект.
Калциевият карбонат, 

получен по химичен път, 
е основна съставка и има 
много по-голям неутрализа-
ционен потенциал от при-
родния. ПН-98 и ПП-76 се 
предлагат и под формата 
на гранули и са перфектни 
за влагане. Все повече на-
раства употребата им в зе-
меделието с цел запазване 
и повишаване плодородие-
то на почвите. 
Почвените подобрители 

ПН-98 и ПП-76 са съвре-
менно решение за модер-
ното земеделие в България.
По материали на Свилоза

ПРОДУКТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Продължава от стр. 3 Продължава от стр. 3
Лебозол® Свилоза

портиране и уплътняване на силаж-
ната маса в ямата до изваждането й 
без достъп на кислород. Технологията 
включва прибиране на фуража във во-
съчна зрялост, подходящо надробяване 
на масата и намачкване на царевич-
ните зърна, което лесно се постига с 
модерен силажокомбайн, осигуряващ 
висока производителност и ниска себе-
стойност. Бързото транспортиране на 
силажната маса веднага след прибира-
не от полето е важно за качественото 
съхранение, а в тази част от процеса 
се включва успешно високоскорост-
ният трактор JCB Fastrac със своите 
70 км/ч при транспорт и недостижим 
комфорт заради своето пълно неза-
висимо окачване и целораменна кон-
струкция. 

„Силажната яма трябва да се пълни 
без прекъсване, за да се избегне раз-
витието на плесени и дрожди”, обясни 
инж. Петров. Важно е правилното и 
равномерно разпределение на новопо-

стъпилата маса. Продължителността на 
тъпченето на силажа трябва да е не 
по-малко от 10-12 часа, дори постъп-
ването вече да е приключило. В този 
процес идва на ход „Кралят на сила-
жа“ – колесният челен товарач JCB 
от серия S. Машините от тази гама 
са специално създадени за работа по 
прибирането на силаж и са с голямо 
съотношение мощност към тегло, което 
при модела JCB 419S е 17,5 к.с. на тон. 
Трансмисията е 6-степенна PowerShift 
с блокаж на хидротрансформатора от 
2-ра до 6-та предавка и осигурява ви-
сока бутална сила и отлично поведение 
при катерене на силажни купчини.
През втория ден на СТЕКСПО 2017 

посетителите се запознаха и на терен 
във фермата на Николай Димов в с. 
Стефан Караджово с препоръчаните от 
Оптиком товарачи JCB, окомплектова-
ни с разнообразни приспособления за 
удобна работа при всякакъв вид опе-
рации в животновъдните стопанства. 
Демо-екипът представи компактният 

JCB 525-60 Agri Plus, който повдига 2,5 
тона с телескопичната си стрела до 6 м 
височина и е предпочитан заради своя-
та икономичност, висока маневреност 
и компактни размери. Моделът JCB 
541-70 Agri Pro е топ-професионалистът 
сред телескопичните товарачи на паза-
ра заради иновативната си вариотран-
смисия 2 в 1 DualTech VT, осигуряваща 
до 25% по-висока производителност 
при товаро-разтоварни дейности и 16% 
при транспорт на товари спрямо кон-
курентите си и многократно награжда-
вана. Иновативна трансмисия включва 
хидростатичен модул за прецизна ра-
бота при по-ниски скорости и директен 
3-степенен Powershift модул за работа 
при високи скорости. Хидравличната 
система позволява работата с приспо-
собления, задвижвани с хидромотор и 
значително съкращава работните ци-
кли – времето за разпъване, загребва-
не и прибиране на стрелата.
Гостите на СТЕКСПО 2017 видяха 90 

ОПТИКОМ НА СТЕКСПО 2017
Продължава от стр. 4

Продължава на стр. 10
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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
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ОПТИКОМ НА ОПТИКОМ НА 
СТЕКСПО 2017СТЕКСПО 2017
животни от 9 породи говеда, 
крави с телета и разплодни 
бикове, а в първия по рода 
си в България конкурс бе из-
бран шампионът сред млади 
бикове до 2 години от поро-
дата Абърдийн Ангус. Някол-
ко от гостите на събитието 
отнесоха награди от томбо-
лата – ваучери за отстъпки 
на масла и филтри от тър-
говската мрежа на Оптиком 
и подаръчни комплекти JCB, 
които връчи Ути Бъчваров, 
след като сготви за всички 
вкусно чили кон карне от 
българско говеждо.
По материали на Оптиком

Продължава от стр. 8
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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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ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0882/000 666; 0888/550 856

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен 
селскостопански 
инвентар, 
резервни части 
и баланс на валове

Култиватор за слята обработка

МП Концепт ЕООД
1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8

тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32
0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо 
и икономическо) 

обслужване на местни 
и чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете 
от компетентна подкрепа 
за нейната реализация

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - 
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !


