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ИАСРЖ 
е единственият в нашата страна изпълнителен орган на държавната власт 

в областта на животновъдството

Т8икономичен

мощен
здрав

ГОТОВИ ЛИ СТЕ  
ЗА ТЕЖКИ ОБРАБОТКИ?
ГОТОВИ ЛИ СТЕ 
ЗА ТЕЖКИ ОБРАБОТКИ?

 (087) 9646678

Съгласно Закона за животновъдство (ЗЖ) 
и произтичащите от него нормативи актове 
ИАСРЖ осъществява следните функции:

 Подпомагане на министъра на земеделието, храните и 
горите при провеждане на държавната политика в об-
ластта на развъдната дейност и управление и съхране-
ние на генетичните ресурси.

 Мониторинг за състоянието на националните генетични 
ресурси.

 Координиране на развъдната дейност и управление на 
националните генетични ресурси в животновъдството.

 Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване 
породи – Национално богатство на страната.

 Поддържане на Национален генетичен резерв – ген-бан-
ка за всички видове и породи селскостопански животни, 
отглеждани на територията на страната.

 Контрол върху развъдната дейност.
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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Енергетични машини

КОЛЕСЕН ТРАКТОР 
MASSEY FERGUSON MF8740

 Предназначение – за тежки почве-
ни обработки

 Мощност – 400 – 405 к.с.
 Двигател – 6-цилиндров, 8,4-литров
 Хидравлична система – 205 л/мин
 Трансмисия DYNA VT – безстепенна 
скоростна кутия

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР 

JOHN DEERE 8400R

 Предназначение – теглене на тежък 
прикачен инвентар за почвообра-
ботка, сеитба, транспорт

 Максимална мощност – 450 к.с.
 Двигател – 9-литров, PowerTech PSS
 Окачване – Air Cushion
 GPS навигация и мониторинг на 
данните на трактора

Категория: Самоходни, прибиращи машини
РОТОРЕН КОМБАЙН 
JOHN DEERE S700

 Предназначение – жътва на зърне-
ни култури

 Максимална мощност – 625 к.с.
 Най-нови двигатели John Deere 

PowerTech, от 9 до 13,5 л
 Интегрирана настройка ICA2
 Площ на шаситата – до 5,9 м2

 Почистваща система DYNFLO PLUS
 Транспортна скорост – 40 км/ч

Тракторът MF8740 бе представен за 
пръв път тази година на изложението 
SIMA в Париж, Франция, като веднага 
стана обект на огромен интерес от стра-
на на земеделските стопани. Той е обо-
рудван с обновен 8,4-литров, 6-цилиндров 
двигател с мощност 400 к.с., познатата 
безстепенна Dyna-VT трансмисия, както 
и редица високотехнологични нововъ-
ведения, начело с DATATRONIC 5 при-
тежаващ 9-инчов тъчскрийн дисплей и 
навигация от Trimble или NovAtel. Друга 
новост при MF8740 са уникалните нови 
гуми MICHELIN, които са резултат от ня-
колкогодишните съвместни разработки 
на двете компании и осигуряват увеличе-
но сцепление при само 8% приплъзване, 
дори при тежки агротехнически операции 
като оран, гарантирайки ненадмината 
производителност и икономичност.

По материали на Варекс

Спираща дъха производителност, 
най-добрата кабина в този клас, оп-
тимален комфорт, ниски експлоата-
ционни разходи и максимална заетост. 
Високата енергонаситеност, съчета-
на с повече конски сили (до 450 к.с. 
максимална мощност с ИУМ), Ви дава 
бързина и ефективност. Широката гама 
навесни системи и силоотводни валове 
(доставят се като допълнително обо-
рудване) правят тракторите от серия 
8R изключително гъвкави. Тракторът 
притежава ефективен 9,0 л двигател 
с висока мощност, дизелов филтър 
за твърди частици (DPF) и технология 
за селективна каталитична редукция 
(SCR) за бърза реакция на двигателя. 

CommandCenter е от 4-то поколение 
с 10-инчов сензорен екран. Приемници-
те StarFire 6000 предлагат разширен об-
хват на сигнала. Изцяло новият сигнал 
SF3 осигурява +/- 3 см точност между 
ходовете при сезонна повторяемост.
Машината има независимо окачва-

не на предния мост (ILS) плюс окачва-
не на седалката ActiveSeat или окачва-
не на кабината и кормилно управление 
ActiveCommand Steering (ACS). Тракто-
рът John Deere 8400R разполага с шест 
задни хидравлични извода (SCV), дос-
татъчна товароподемност за всякакви 
задачи плюс 90 л. обем на изтегляното 
масло, както и 16-скоростна PowerShift 
и суперефективна или безстепенна 
AutoPower трансмисия.

По материали на Мегатрон

Новият комбайн S700 е напълно 
автоматизиран. Революция в автома-
тизацията на жътвения процес, инте-
грираната настройка ICA2 гарантира 
постоянно качество на зърното неза-
висимо от условията.
Чрез HarvestSmart автоматично се 

оптимизира скоростта на жътвата. 
Системата автоматично адаптира ра-
ботната скорост на комбайна, за да 
повиши продуктивността или да огра-
ничи до минимум загубите, запазвай-
ки максимална производителност.
Процесът на разтоварване е с 

автоматично управление: комбайнът 
контролира относителната позиция 
на трактора по време на процеса. 
ActiveYield автоматично калибрира 
системата за измерване на добива 
и премахва необходимостта от ръчно 
калибриране.
Персонализирайте работния про-

цес, както никога досега. Новият 
джойстик CommandPRO разполага 
със 7 програмируеми бутона, а новият 
дисплей GreenStar 4600 предлага съ-
щия лесен начин за управление като 
при смартфон.
Придвижвайте се между полетата 

с до 40 км/ч с икономичната тран-
смисия ProDrive! Жънете по-бързо със 
системата за управление на обороти-
те на двигателя и обработвайте пове-
че хектари на ден!

По материали на Мегатрон

ТРАКТОР 
JOHN DEERE 8400R

РОТОРЕН ЗЪРНОКОМ-
БАЙН JOHN DEERE S700

ТРАКТОР MF8740

През годините на голямата сто-
панска криза 1929-1934 г., от която не 
убягва и нашата страна, експлоатация-
та на дребните стопани млекопроизво-
дители се засилва извънредно много. 
Мерките в държавата със Закона за 
облекчаване на длъжниците не облек-
чават тяхното положение. Частните 
търговци мандраджии имат за главна 
цел печалбата от мандрите. Дребните 
стопани-производители и консуматори 

МЛЕКАРСКИ 
КООПЕРАЦИИ (История)

Продължава на стр. 7
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НАШИТЕ ЦЕЛИ:

 Да накараме все повече млади хора да повярват, 
че земеделието е печеливш бизнес

 Да направим българската земеделска продукция 
конкурентна на европейския пазар

 Да помогнем на все повече млади фермери да 
реализират селскостопански проекти по различни 
мерки за подпомагане към МЗХ

 Да бъде партньор на държавните институции при 
изготвяне на законопроекти и нормативни актове, 
касаещи фермерите

НОМФБ е учредено на 14 .01.2014 година 
да защитава интересите на млади фермери 
и физически лица в България. Учредители на 
НОМФБ са млади фермери от цялата страна 
от всички браншове в земеделието.

Офис – гр. Пазарджик
0888/27 80 60

E-mail: nomfb@abv.bg
nomfb2014@gmail.com

www.nomfb.org

Изложението „Фермер Експо Раковски 2017” се орга-
низира от Организацията на производителите „Фермер-
ско мляко” ООД, с подкрепата на Министерството на 
земеделието, храните и горите, община Раковски и На-
ционален съюз на говедовъдите в България. Първото из-
дание на събитието се провежда на 14 октомври 2017 г. 
на пазара за живи животни в квартал Секирово в град 
Раковски, в най-животновъдния район на България. 
Целта на изложението е да засили и визуализира 

връзката потребител-фермер и още дебютното му из-
дание дава заявка да се превърне във форум от нацио-
нален характер. Посетителите могат да видят млади 
животни – говеда, биволи, кози и овце и достиженията 
при отглеждането на породите, развъждани в България. 
Организаторите са подготвили разнообразна програма, 
включваща представяне на стратегията за развитието 
на говедовъдството, показване на реален производствен 
процес в модулна мандра, много демонстрации на автен-
тични рецепти на фермерски храни - ръчен кашкавал, 
месни специалитети от региона, императорски хляб и 
други. Акцент са фермерските продукти – фермери ще 
изложат произведените от тях млечни, местни и пчелни 
продукти. Предвидени са демонстрации по програмата 
с мастит, съоръжения, използвани в животновъдство-
то, дегустации, доклади и автентичнен фолклор от ра-
йона на Раковски.
Нека всички да направим нещо интересно и най-ве-

че полезно за колегите фермери, както и да запозна-
ем обществеността с постиженията ни в селекция-
та и репродукцията.
Очакваме ви на изложението!

 Рангел Матански
„Фермерско мляко“ ООД

До Рангел Матански,
     Управител на „Фермерско мляко” ООД

Уважаеми г-н Матански,
За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя за организирането на първото изложение „Фермер Експо Раковски 2017”. 

От мое име и от името на екипа на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството Ви желаем 
успех в начинанието. Надяваме се да успеете да превърнете изложението в традиция, което да подкрепи и насърчи ус-
пешно развитието на родното животновъдство. Радост за нас е, че българските производители на мляко обединяват сили 
и доказват, че с неуморен труд и вяра всичко се постига, което ни дава надежда и сигурност за бъдещето. Доволни и 
щастливи сме, че Министерството на земеделието, храните и горите застава зад инициативата. Сигурни сме също така, 
че „Фермер Експо Раковски” ще се запомни в този дух на инициативност и прогрес от страна  на българските произво-
дители, които не се отказват въпреки предизвикателствата.

На добър час!
Георги Йорданов,

Изпълнителен директор
на ИАСРЖ
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Ферма WEB е уникална 
за българския пазар – пър-
вият продукт, предназначен 
за документално отчитане и 
планиране на животновъд-
ната дейност. А най-новата 
ни разработка е четецът на 
ушни марки, който се свърз-
ва безжично с програмата и 
помага за по-лесно и по-бър-
зо търсене и идентифицира-
не на животните. Можете да 
използвате четецът и Фер-
ма WEB навсякъде и по вся-
ко време!
С Ферма WEB можете 

да водите личния картон и 
жизнения цикъл на всяко 
едно животно. В регистъ-

ра на животните са събра-
ни данни като идентифика-
ционни номера, история на 
ушни марки, породи, стада, 
фази на развитие, движение 
между обори, боксове и др. 
Разгонванията, заплождани-
ята, бременностите и ражда-
нията са неизменна част от 
дейността на един фермер. 
С Ферма WEB можете спо-
койно да следите и плани-
рате тези и други събития в 
стопанството. Подробно ро-
дословие и данни от инвен-
таризацията на животните 
също са включени. 
Ферма WEB Ви дава въз-

можност да водите ветери-

ФЕРМА WEB – ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА ФЕРМА

ПРОГРАМА НА ПЪРВО ФЕРМЕРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
„ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ 2017”
Фермерите произвеждат за потребителите

14 октомври 2017 г., събота
Пазар за живи животни, кв. Секирево, гр. Раковски

9:00 ч - Начало на изложението; 
10:00-10:30 ч - Пресконференция;
10:30-10:55 ч - Фолклорен ансамбъл „Слав Бойкин" - 
гр. Раковски и група за народни танци „Китка" - гр. Раковски; 
10:55-11:00 ч - "Какуту такуз" - представяне колоритна-
та самобитност на раковчани, Театрална трупа при НЧ 
"Св. Св. Кирил и Методий" – Раковски;
11:00-11:30 ч - Официално откриване на „ФЕРМЕР ЕКСПО 
РАКОВСКИ 2017; 
11:30-11:40 ч - Представяне проект на стратегия за разви-
тие на говедовъдството в България от Национален съюз на 
говедовъдите в България;
11:40-16:00 ч - Паралелни програми „Фермерски храни" и 
„Животновъдство";
Паралелна програма „Фермерски храни" - "До истински 

фермерски продукти се докосни, мед от центрофуга нато-
чи и с масло филия намажи, ръчен кашкавал замеси и кисело 
мляко закваси, а след това сладко си хапни".

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ, 
МЕСНИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Демонстрации на: Транжиране на плешка от ХЕРЕ-
ФОРД, осигурено с подкрепата на партньорите от Ново-
мес - Ново село, Пловдив; Реален, производствен процес в 
МОДУЛНА МАНДРА от авторитетен специалист в областта 
на млекопреработката, с подкрепата на БЛИЦ ЕООД; Тра-
диционна техника за избиване на краве масло, вадене на 
мед с центрофуга и приготвяне на ръчен кашкавал; Пригот-
вяне на типични местни храни - „пиде", катми и лютеница; 
Византийски имперски хляб по рецепта от VII век и сирене 
с билки и мед по рецепта от XII век, приготвени с любез-
ното съдействие на Петя Крушева; 
Предизвикателство по откриване на растителен про-

дукт сред няколко вида сирена. Награди за успелите. 
Томбола и забавни игри.

Паралелна програма „Животновъдство" - „С колега се 
срещни, до постиженията в селекцията се докосни, идея за 
иновативен проект си вземи и най-вече се весели".

ИЗЛОЖБА НА ГОВЕДА, ОВЦЕ, КОЗИ, БИВОЛИ И КОНЕ
Дискусия по въпросите на животновъдството; Пред-

ставяне на фирми работещи за животновъдството; Откри-
та детска площадка за среща на деца с „бейби" селско-
стопански животни; Представяне на Българско овчарско и 
Каракачанско куче.
Томбола с награди осигурени от нашите спонсори 

Н1-ТорМ1х и Фарго Груп Експорт АД

нарен картон на животните – 
имунопрофилактики, лечения 
и използвани медикаменти с 
техните количествени и стой-
ностни показатели. И за да 
е още по-лесно, направихме 
Календар на дейностите, в 
който можете да отразявате 
и планирате всички настъп-

ващи събития и действия с 
животните. 
С Ферма WEB може да 

следите храненето на жи-
вотните, да отчитате млеко-
надоя и отразявате показа-
телите на млякото. Знаете 
какъв е прирастът на всяко 

РВО ФЕФЕРРМЕР

Начинът на хранене на свинете се 
избира в зависимост от типа и пред-
назначението на фермата, броя на жи-
вотните, особеностите на възприетата 
технология и организацията на работа-
та. Прилагат се основно два метода – 
“мокро” и “сухо” хранене. 
Средствата, които се използват за 

раздаване на фуражите в свинефер-
мите, биват мобилни (специализирани 
фуражораздаващи ремаркета и само-
ходни фуражораздаващи устройства) и 

стационарни (транспортьори и тръбопроводи за транспорти-
ране и раздаване на течните фуражи). 
При храненето на свинете със сухи фуражни смески в хра-

нилки механизирането на процеса може да се извърши чрез:
Мобилни средства – представляват фуражораздаващи 

колички или фуражораздаващи ремаркета, които се движат 
по хранителна пътека и чрез изваждащ транспортьор за-
реждат фуража в хранилките, наредени в един или в два 
реда. Най-често намират приложение в малките ферми. Не-
достатъците при тях са по-големите загуби на фураж и необ-
ходимостта от добра пътна мрежа в комплекса. 
Стационарни инсталации за раздаване на сухи сме-

ски в хранилки – използват се предимно в големите сви-
неферми. С тях се механизира приемането, съхраняването, 
транспортирането и разпределението на фуража в хранил-
ките. Дозирането на храната към дадена хранителна линия, 
както и количеството на действително раздадената храна 

МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ 
В СВИНЕВЪДНИТЕ ФЕРМИ

Продължава на стр. 6

Ангел Трифонов

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. 

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,    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”

Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово право. 
Тел.: 0899/771 315.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови валове, 
клапани, разпръсквачи и много други части за леки, 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.

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

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

Тип машина Марка Модел Модификация Година 
на производство

Моточасове Мощност, 
Кс

Описание

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2010 4370 мч 125 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2011 3730 мч 125 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS AXION 820 ISOBUS CMATIC 2013 1425 мч 230 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS AXION 830 CEBIS 2014 1810 мч 235 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2010 4860 мч 260 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS AXION 850 CEBIS 2014 875 мч 268 6-цил. двигател
ТРАКТОР CLAAS AXION 950 CEBIS 2013 2520 мч 410 6-цил. двигател
КОМБАЙН CLAAS LEXION 570  2005 двигател 4045 мч /

вършачка 2300 мч
427 ХЕДЕР C7,50

ТОРАЧКА AMA-
ZONE

ZA-M 1500+500+1000 
Profis Hydro

OM24-36 2012 Amatron 3 + кантар 80 К.С. СЕКЦ. 
КОНТРОЛ

БРАНА JEAN DE 
BRU

PRODISK PR 4M + 
RJB 

4 метра НОВА 3660 кг 230 к.с. дискове 670/6мм

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.
                   20 лв. за 12 мес. - 2018 г.
     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
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МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ 
В СВИНЕВЪДНИТЕ ФЕРМИ

Продължава от стр. 4
след всяко хранене се осъществяват 
чрез компютърна система. В паметта 
на компютъра се записват моделите за 
хранене и рецептите за приготвяне на 
фуражната смес в специален смесител.
Стационарната инсталация за раз-

даване на сухи фуражни смески (фиг. 1). 
Представлява цялостно механизирана 
и автоматизирана поточна линия. В нея 
влизат съоръжения за доставка на фу-
раж, бункери за фураж 1, смесителен 
бункер 13, задвижваща станция 11 на 
транспортьора 10 с разпределителни 
ръкави и хранилки 9.

Животновъдство

по-големи хранилки; с индивидуално 
дозиране на храната за всяко животно 
чрез обемни дозатори.

Фиг. 2. Дозиращи системи за сухи 
фуражни смески

В първия случай (фиг. 2 А) се из-
ползват тубусни хранилки, които са 
комбинирани с нипелни поилки за вода 
за по-лесно усвояване на фуража. Във 
втория случай (фиг. 2 Б) се използват 
обемни дозатори, които се настройват 
за порции от 0,8 до 6 dm3. 
Хранилките се изработват във фор-

мата на пресечен конус от материал, 
устойчив на силови въздействия. Обе-
мът им е до 130 l. Имат от 1 до 10 места 
за хранене в зависимост от възрастта 
на прасетата. 
Транспортьорите, които се използ-

ват, са тапови, спирални или пневма-
тични. При таповите транспортьори се 
използват тръбопроводи с диаметър 
60–70 mm, в които чрез въжена сис-
тема се придвижват дискове (тапи), 
служещи за пренасяне на фуража 
по тръбите (фиг. 3). Въжено-таповите 
транспортьори дават големи възмож-
ности за придвижване на фуражите в 

отделно премерена порция за всяко 
прасе. В някои случаи се налага инди-
видуално порционно хранене при нере-
зи, свине майки и заплодени прасета. 
Предвидена е система (фиг. 5), в която 
се използва смесител 9 с малък обем 
(до 70 l). В него се дозират различни 
видове фуражи от бункерите 1, 2, 3 и 4. 
Количеството им се следи от електрон-
ната везна 8, на която е поставен сме-
сителят. Получената смес се подава в 
бункера за готовата храна 10 и оттам 
чрез тапов транспортьор 14 се пре-
мества до хранилката 15. Чрез пнев-
матично управляваните клапи 17 може 
да се зарежда определена хранилка на 
животното, за което е предназначена 
храната. Системата е автоматизирана, 
като програмата на хранене на всяко 
отделно животно е зададена на упра-
вляващия контролер програматор 18. 
Раздаването на фуража става в опре-
делени часове на деня (зададени пред-
варително в програматора).

Фиг. 1. Схема на стационарна инсталация 
за дозиране, смесване и раздаване 
на сухи фуражи с елементи на 
автоматично управление

След задействане на системата 
от блока за управление 6 различни-
те видове фуражи и хранителни до-
бавки от бункерите 1 постъпват по 
тръбно-спиралните транспортьори 2 
към смесителя 13. След смесване на 
фуража смесителят се спира. Пускат 
се последователно тръбният тапов 
транспортьор 10 чрез задвижващата 
станция 11 и изнасящия 
транспортьор 12.
Порционните кранове на 

хранилките 9 са предвари-
телно отворени. При постъп-
ване на сигнал от датчика 
за ниво на първата напъл-
нена хранилка порционният 
й кран се затваря и фура-
жът продължава към след-
ващите хранилки. Когато се запълни и 
последната хранилка, фуражът попада 
в кухината на автоматичен изключвател 
и той подава сигнал към задвижващата 
станция 11 за спиране на движението 
на таповия транспортьор. В блока за 
управление са вградени времеизмер-
вателни устройства, чрез които може 
да се направи програмиране на инста-
лацията за автоматично включване по 
часове в денонощието (без намеса на 
фермера). Системата за сухо хранене 
е удобна за раздаване както на браш-
нести, така и на гранулирани смески. 
Тя може да работи по два начина: с 
групово контролиране на храната в 

помещенията за отглеждане при слож-
на конфигурация на разположение на 
тръбопроводите.
Спиралният транспортьор предста-

влява тръбопровод от пластмаса, с 
монтирана в него спирала от пружинна 
стомана (фиг. 4). При въртенето на спи-
ралата 1 от задвижваща станция се по-
лучава преместване на фуража по тръ-
бопровода 2. Този тип транспортьори 
могат да се използват при сравнително 
прави участъци поради недостатъчна-
та гъвкавост на спиралата и опасност-
та от бързото износване на тръбите в 
мястото на кривините.
Автоматична инсталация за раз-

даване на сухи фуражни смески с 

Фиг. 3. Елементи на таповите транспортьори:
 А – тръбопроводи с ъглова станция; 
Б – видове тапи; В – ъглова станция

Фиг. 4. Елементи на спиралните 
транспортьори: 

1 – спирала от пружинна стомана; 
2 – пластмасова тръба

Фиг. 5. Схема на автоматична инсталация 
за приготвяне и раздаване на сухи 

фуражни   смески с отделно премерена 
порция за всяко прасе.
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едно животно, отбелязвате продажбите 
на животните или за кланица, автома-
тично се изчислява себестойността на 
продукцията и др. 
Ферма WEB е разработена, за да 

улеснява максимално Вашата работа, 
затова направихме експортирането 
на данни в административни докумен-
ти (Анкетна карта) автоматично. Фер-
ма WEB има и мобилни приложения 
(за телефон, таблет) и може да бъде 
свързана с други технологични сред-
ства. RFID четецът на ушни марки е 
българско производство и е съобразен 
с българските стандарти за работа. С 
модул Кантар и/или електронна живо-

тинска везна, няма да се налага да въ-
веждате на ръка данните от тегленията 
и съответно грешките са изключени. 
Разработен е специализиран вари-
ант на софтуера – Ферма Асоциация, 
за по-лесно систематизиране и сле-
дене на информацията в асоциациите 
на животновъдите, където е обърнато 
специално внимание на родословието, 
екстериорните показатели и всички ха-
рактерни особености на породата за 
всяко животно под селекция. 
Ферма WEB се предлага в различ-

ни разновидности, подходящи за вся-
ка ферма – за подробности се свър-
жете с нас.

По материали на ВИП СОФТУЕР

Инсталация за раздаване на течни 
и кашообразни храни. Смесва сухия 
фураж с вода и го подава към хранилки-
те на животните (фиг. 6). Инсталацията 
се състои от централна фуражна кухня 
и помпено-тръбна инсталация, която по-
дава готовия фураж в помещението за 
животни. Извън сградата са фуражни-
те бункери 1 и 2, които чрез шнекови-
те транспортьори 2 и 4 подават сухия 
фураж в смесителната камера 6. Там 
се подава и необходимото количество 
вода (технологична течност) от резер-
воара 14, подгрята или студена, в зави-
симост от възприетия начин на хранене. 

 В този резервоар могат да се до-
бавят лечебни препарати (пробиотици, 
антибиотици), минерални и витаминни 
добавки и др., които се разтварят във 
водата чрез бъркалката 15. Това го 
прави всъщност резервоар за техноло-
гична течност, а не за чиста вода. След 
като всички компоненти са добавени 
в смесителната камера 6, се включва 
бъркалката чрез електродвигателя 16 
и хранителната смес се хомогенизира.
Получената храна (в течно или ка-

шообразно състояние) се транспор-
тира чрез помпата 7 по централния 
тръбопровод 13 до отделните хранил-

ки 9, 10 и 11. Ако храната 
за отделните групи свине 
е различна, хранителните 
потоци се насочват към от-
делните хранилки чрез кра-
нове 12, които се управля-
ват от пулт за управление 
чрез пневматична система, 
поддържана от компресор 
за въздух 8.

След приключване на раздаването 
на храната цялата система от тръбо-
проводи се промива с чиста вода от 
резервоара 5 и помпата 7. Водата от 
промиването не се изхвърля, а се връ-
ща обратно в резервоара 14 или в сме-
сителната камера 6 и се използва за 
следващото хранене. Така значително 
намаляват загубите на фураж и разхо-
дът на вода.
Съоръжения за раздаване на 

овлажнени фуражи. Представляват 
преход между системите за раздава-
не на сухи и течни фуражи. Първо-
начално в хранилката се подава сух 
фураж, след което се добавя опреде-
лено количество вода. По този начин 
се намалява разпрашването на фура-
жите, което има вредно въздействие 
върху биологичното развитие на жи-
вотните и влошава условията за ра-
бота на вентилационните инсталации 
и автоматиката.

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, 
АУ-Пловдив

Животновъдство

търсят спасение в кооперациите.
Образуването на първите млекарски 

кооперации са добър пример за подра-
жание. Благодарение на грижите, които 
те полагат, се увеличава млечността на 
овцете и се подобряват качествата на 
млякото. В резултат се образуват нови 
кооперации, като до 1939 г. те наброя-
ват 23 говедовъдни и 25 овцевъдни, а 
към 1944 г. стават 63. Тези кооперации 
донасят първия подем и първите успе-
хи на сиренарството в България. Коо-
перациите са все още малко, като се 
има предвид, че през 1939 г. в страната 
има над 1159 мандри, при това те са 
специализирани дружества.
Частните мандраджии имат свои ма-

газини, амбалаж, а кооперативните ня-
мат и каквото произведат го продават 
на частни търговци. Това налага обра-
зуването през 1933 г. на отдел „Млечни 
продукти” към Общия съюз на българ-
ските земеделски кооперации с начал-
ник Кръстю Ангелов от Павликени.
През 1935 г. се издава Наредба – За-

кон за млекопреработването. В бр. 129 
на „Държавен вестник” от 13.06.1936 г. 
се обнародва Правилник за организи-
ране и контрол на износа на млечни 
продукти. Той регламентира правилата 
и задълженията на частните търговци, 
но не и на кооперациите, които все още 
не участват в него. Едва през 1938-1939 г. 
отдел „Млечни продукти” при ОСБЗК 
прави опит за износ с продукти от коо-
перативните мандри в Кайро.

По материали на в. „Мляко+”

МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ 
В СВИНЕВЪДНИТЕ ФЕРМИ

Фиг. 6. Схема на инсталация за приготвяне 
на течни и кашообразни храни:

МЛЕКАРСКИ 
КООПЕРАЦИИ

Продължава от стр. 2

ФЕРМА WEB – ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА ФЕРМА

Продължава от стр. 4

ЛЮБОПИТНО
От 1880 г. средната температура 

на планетата се е повишила с около 
1°C, като 0.6 от тях само през послед-
ните три десетилетия.

До 2030 г. е планирано постро-
яването на 2440 електроцентрали, кои-
то ще работят с въглища. Ако това се 
случи, производството на вредни еми-
сии ще надвиши четири пъти нивото, 
необходимо за постигането на целта 
за ограничаване на глобалното затоп-
ляне до 2 градуса.

 Авиацията и корабоплаването 
имат голям дял за покачването на въ-
глеродни емисии. Ако останат нерегу-
лирани, вредните емисии от тях може 
да достигнат до 40% от глобалните до 
2050 година.

 На човечеството му остава 
квота от общо 900 гигатона въглеро-
ден двуокис, за да има шанс за огра-
ничаване на глобалното затопляне с 
2°C. Темповете на развитие показват, 
че този лимит ще бъде достигнат след 
едно десетилетие.

 Океаните, горите и екосисте-
мите на сушата поглъщат около по-
ловината от изпускания от човешката 
дейност въглероден двуокис. Нивата 
на вредни емисии са около 400 час-
ти на милион в атмосферата, но тази 
стойност се увеличава с 2 части на 
милион всяка година, а оттук намаля-
ва способността на природата да ги 
компенсира.

По материали на ЗТ
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MCCORMICK X6 VT DRIVE – ФИНАЛИСТ В КАТЕГОРИЯ 
„НАЙ-ПОЛЕЗЕН ТРАКТОР” ЗА 2018

В тазгодишното издание на кон-
курса „Трактор на годината” 2018 
сред финалистите в категория Best 
Utility Tractor - най-полезен трактор, 
е McCORMICK X6 VT Drive. Между-
народното жури, съставено от евро-
пейски журналисти на реномирани 
издания в областта на земеделието, 
проведе тест-драйв на специално съ-
битие в Италия в края на септември.
Тракторите McCormick X6 VT Drive 

се представиха в разнообразни ва-
рианти и оборудвани с множество 
приспособления, които ги превръщат 
в най-подходящия избор не само в 

операции по почвообработки, но и за 
транспорт и комунални дейности - по-
чистване на крайпътни пространства, 
снегопочистване, оформяне, подрязва-
не на растителност и др.
Серията McCormick X6 VT-Drive е с 

3-диапазонна безстепенна варио тран-
смисия, синхронизиран електро-хидра-
вличен ВОМ с 4 скорости, заден навес 
с 5400 кг товароподемност и хидрав-
лична система (Closed center) с щедър 
дебит от 110 л/мин, която спокойно 
работи с богат набор хидроразпреде-
лители по избор. Максимална скорост 
50 км/ч се предлага за страните, къ-

дето е позволена. Серията включва 
три модела X6.420, X6.430 и Х6.440 съ-
ответно с 121, 133 и 140 к.с. максимал-
на мощност. Комфортът при работа 
на полето и по време на транспорт 
е осигурен от окачването на кабината 
и преден мост с независимо окачва-
не, предлагани като опции. Кабината 
отговаря на най-високите стандарти 
за удобство, видимост и безшумност 
и наподобява кабините на тракторите 
в най-големия мощностен диапазон на 
McCormick. И тук, както при серия Х7, 
пълен контрол по функциите на трак-
тора може да се извършва от мулти-

ЗЕМЕДЕЛСКИ НОВИНИ

Автоматизацията и навли-
зането на роботите във все 
повече сфери на човешкия 
живот е безспорен факт. 
Много световни учени, ико-
номисти, политици и между-
народни организации обръ-
щат внимание на ползите, 
но и на големите предизви-
кателства пред юридически, 
социални, етични, застрахо-
вателни и други аспекти от 

влиянието на роботите.
Очаква се половината 

от съществуващите работни 
места да станат излишни. 
Според доклад на McKinsey 
около 60% от всички работ-
ни места имат най-малко 
30% дейности, които могат 
да се автоматизират чрез 
технологиите. Доклад на На-
ционалната агенция за ико-
номически изследвания на 

С въвеждане на първите 
стъпки в областта на мле-
карството  започва и мле-
карската просвета.
През 1935 г. се откри-

ва първото в страната и на 
Балканския полуостров Мле-
карско училище за майстори 
сиренари, кашкавалджии и 
маслари в Пирдоп на под-
чинение на Министерството 
на земеделието. Първият ди-
ректор на училището е д-р 
Иван Попдонев от Самоков, 
специализирал млекарство в 
чужбина, защитил докторска 
дисертация. Курсът на обу-
чение бил двугодишен. Еже-
годно са били приемани за 
ученици по 25 младежи и 35 
девойки. През този период в 
училището преподават едни 
от най-изтъкнатите практи-
чески и теоретически ръко-
водители на млечната про-
мишленост у нас: чл. кор. Н. 
Димов, доц. П. Чернев, Н. То-
доров, проф. П. Пенев. Това 
говори и за квалификацията, 
която добиват учениците. 

С появяването на учили-
щето се внася нов по-прогре-
сивен елемент в технологията 
на производството на сирене, 
кашкавал и масло.
През 1926 г. майсторите 

започват да слагат сол в ка-
занчето на водата при парене 
на кашкавала. С това се сла-
га началото на осоляване на 
този продукт. През 1935 г. се 
въвежда и пастьоризиране на 
млякото при производството 
на бяло саламурено сирене, 
както и прибавянето на кал-
циев двухлорид за подобря-
ване на подсирването. Това 
ново мероприятие с  научна 
обосновка е преподавано на 
учениците в училището в Пир-
доп. Постененно се въвежда 
и млекомерът, с който се про-
верява млякото за оводнява-
не и въвеждането на изслед-
вания за суровото мляко по 
маслено съдържание.
Из книгата „Млечната 

промишленост в България – 
миналото и днес“ с автори Г. 
Атанасов и Иван Машаров

ПОЛЗИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
ОТ РОБОТИЗАЦИЯТА

МЛЕКАРСКА ПРОСВЕТА (История)

САЩ сочи, че всеки промиш-
лен робот, въведен в екс-
плоатация в периода меж-
ду 1990 г. и 2007 г. е станал 
причина за съкращаването 
на средно 6,2 работни мес-
та. За този период 670 000 
американци са останали без 
работа. Изследователи от 
MTI и от Бостънския универ-
ситет отчитат, че нивото на 
работните заплати намалява 
с развитието на автоматиза-
цията на работния процес. 
Докладът прогнозира, че до 
2025 г. броят на промишле-
ните роботи ще нарасне от 3 
до 4 пъти. 
В Европа ситуацията е 

сходна. Швейцарските ком-
пании, искащи да се раз-
раснат, са принудени или 
да внедрят роботи, или да 
напуснат страната заради 
натиска на високата цена на 
франка и една от най-високи-
те средни годишни заплати в 
света. Например голяма пар-
фюмерийна компания е уве-
личила капацитета си с една 
трета, без да наема нови 
служители – инвестирала е 
60 млн. долара за автомати-
зиране на производството си 
край Женева, производител 
на помпи пък е закрил база-
та си в кантон Цюрих и е из-
несъл производството си на 
друго място в Европа.
Все повече се увеличава 

рискът много хора да останат 
без средства за съществува-
не, да имат все по-малко да-
нъци и осигуровки от работни 
заплати. Парите не влизат в 

държавата и в осигурителни-
те фондове, а това неизбеж-
но поражда напрежение сред 
хората в работоспособна въз-
раст и пенсионерите. Идеите 
за решаване на проблема 
са разработка на ефективни 
програми за преквалифика-
ция на безработните, субси-
диране на ръчните производ-
ства, срещат се и такива като 
въвеждане на безусловен 
базов доход или облагане на 
роботите с данък, който да 
се пренасочи към образова-
телни и социални дейности. 
Последното е идея на съосно-
вателя на Microsoft Бил Гейтс. 
През февруари  т.г. и в ЕС бе 
обсъждано (но отхвърлено) 
данъчното облагане на робо-
тите, както и възможността 
за гарантиране на общ ми-
нимален доход. Дискусия-
та по темата имаше широки 
параметри като: Създаване 
на специална агенция, която 
да изработва препоръки по 
технически, етични и норма-
тивни въпроси, свързани с 
роботизацията; Разработване 
на доброволен етичен кодекс 
за проектиращите и използ-
ващите роботи; Гражданска 
отговорност за вреди, при-
чинени от умни машини и др. 
ЕП прие предложенията на 
правната комисия без тези, 
засягащи данъчното облагане.
В САЩ, Япония, Китай, 

Южна Корея и в някои стра-
ни-членки на ЕС се работи за 
правно регулиране на робо-
тизацията.

/ЗТ/

СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО



9
бр. 20-2017

Информация

НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

www.nika2.comwww.nika2.com

ЧУДЕСАТА НА 
ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ

Westerhout 5 (Sharpless 2-199, 
LBN 667, душа мъглявина) е мъгля-
винна емисия в съзвездието Касиопея. 
Няколко малки отворени клъстери са 
вградени в мъглявината: CR 34, 632, 634 
и IC1848 са в самия център. Често тази 
мъглавина се наименова с означението 
на клъстера - IC1848.
Галактиките Maffei 1 и 2 Maffei 

са близо до мъглявината, но светли-
ната от Млечния път ги прави трудно 
забележими. Тази мъглявина е източен 
съсед на IC1805 (Heart Nebula) и двете 
често се споменават заедно като „сър-
цето и душата”.

Инж. Боян Пашев

МЪГЛЯВИНА 
WESTERHOUT 5

MCCORMICK X6 VT DRIVE – 
ФИНАЛИСТ...

ЗЕМЕДЕЛСКИ НОВИНИ

функционалния подлакътник и 12-инчо-
вия сензорен монитор за данни.
Гамата X6 може да бъде оборудва-

на като опция със система ISOBUS, 
проектирана да позволява обмен на 
данни между трактора, работната ма-
шина и бордовия компютър, подобря-
вайки работната ефективност и произ-
водителност.
Операторът може да управлява 

работните параметрите и производи-
телност на работната машина посред-
ством опростен сензорен екран, без 
нуждата от монтиране на специални 
органи за управление вътре в каби-
ната.
Системата Power Plus е проектира-

на да регулира електронно мощността 
на двигателя, за да отговаря на про-

менящите се условия на натоварване. 
Системата се задейства по време на 
транспорт или при работа с ВОМ, ко-
гато скоростта на трактора превиши 
15 км/ч - в този случай Power Plus 
осигурява допълнителна мощност, за 
да поддържа скоростта на трактора 
постоянна. 

McCormick X6 VT-Drive е фина-
лист в категория „Най-полезен трак-
тор“ за 2018-та, в която са включени 
още четири модела на конкурентни 
производители. Предстои журито на 
конкурса да вземе финално решение 
коя от машините заслужава да носи 
престижния приз, като резултатите 
ще бъдат оповестени на изложението 
Агритехника в Хановер.  

По материали на Оптиком ООД
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УЧАСТВАЙТЕ В ОТЛИЧИЕТО 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

ОТЛИЧИЕ – „Принос в механизацията на земеделието“, 2017 г.
Ф О Р М У Л Я Р   З А   У Ч А С Т И Е

Направление 3  -  „Механизация в земеделското производство“
Уважаеми земеделски производители, моля да отговорите на запитването по-долу  възможно най-пълно. 

Благодарим Ви предварително за отделеното време!
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ФОРМУЛЯРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН И ОТ www.zemedelskatehnika.com
Срок за получаване 31 октомври, 2017 г.

Адрес: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6, ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, е-mail: zt@zemedelskatehnika.com
За повече информация и контакти: тел./факс 02/ 875 85 49, 0885 01 35 10; е-mail: zt@zemedelskatehnika.com
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5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77, 
Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11; 

Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел 
Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

Агрегатът е предназначен за производство на 
комбинирани фуражни смески.
Състои се от фуражомелка, транспортиращ хо-

ризонтален шнек с бункер за прибавяне на при-
меси, резервоар за течни добавки, циклон, бун-
кер - смесител и пулт за управление. 
 Производителност - до 1600 kg/h
 Инсталирана мощност  - 13,95 KW
 Маса - 780 kg

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКA 
МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.
От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 

млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 
Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-

въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

ЕТ “ЛИДЕР”
4300 Карлово, 

тел.: 0335/928 43;0887/861 634

Предлагаме торови ленти 
за кравеферми и резервни части 
за тях: лопатки, планки и ролки.

23

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието 
м. АВГУСТ – ОКТОМВРИ 2017 Г.

ДВ, брой 67/18.08.2017 г.
Наредба № 4 от 8 август 

2017 г. за прилагане на мяр-
ка 14 „Хуманно отношение 
към животните“ от Програ-
мата за развитие на селски-
те райони за периода 2014 
– 2020 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 
от 2014 г. за условията и реда 
за предоставяне на финан-
сова помощ по Национална 
програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за 
периода 2014 – 2018 г.
ДВ, брой 69/25.08.2017 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 22 
от 2015 г. за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общ-
ностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014 – 2020 г.
ДВ, брой 71/01.09.2017 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 8 от 2011 г. за сечите в 
горите
ДВ, брой 74/12.09.2017 г.
Наредба за изменение на 

Наредба № 60 от 2006 г. за 
изискванията към данните, 
които съдържа документаци-
ята за издаване на лиценз 
за употреба на ветеринарно-
медицински продукти

ДВ, брой 75/15.09.2017 г.
Наредба № 5 от 8 сеп-

тември 2017 г. за условия-
та и реда за прилагане на 
временна извънредна мярка 
за подпомагане на пазара в 
сектора на плодовете
ДВ, брой 77/26.09.2017 г.
Наредба за допълнение 

на Наредба № 3 от 2015 г. за 
условията и реда за прила-
гане на схемите за директни 
плащания
ДВ, брой 79/03.10.2017 г.
Правилник за изменение 

на Устройствения правилник 
на дирекция на природен 
парк „Сините камъни“   /ЗТ/
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