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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

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

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :
Асмарал

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 
ROTSELMASH TORUM 765

 Двигател Cummins – 520 к. с., 
6 цилиндров

 Оригиналност – Аксиален ротор с 
въртящ се контрабарабан

 Възможност за задвижване на 
всички колела

 Бункер за зърно – 12 000 литра
 Производителност – 420 т за 10 ч

Повече информация на стр. 6

Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 

ROTSELMASH RSM161

 Двигател Cummins – 380 к. с., 
6 цилиндров

 Сечка за надробяване и разхвърляне
 Оригиналност – Система за очис-
тване OptiFlow – 2 степенна с площ 
7,1 кв. м

 Бункер за зърно – 10 500 литра
 Производителност – 420 т за 10 ч.

Повече информация на стр. 6

Категория: Работни машини
ТОРОРАЗПРЪСКВАЩА 

МАШИНА SULKY DX 30/30+

 Работна ширина – 12 – 36 м
 Бункер – обем 900 – 2700 л
 Оригиналност - Устройство за торо-
разпръскване TRIBORD 2D; система 
за затваряне на клапите STOP&GO 
система 

 Производителност – норма на торе-
не, 0,3 до 82 кг/дка

Повече информация на стр. 8

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

П О К А Н А
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ

„Принос в механизацията на земеделието” – 2017 г.
Заповядайте на 7 декември от 13 часа в сградата на НТС, София 
ул. „Г. С. Раковски” №108, ет.2, зала 3 „Инж. Стоимен Сарафов”

Да споделим заедно Празника на механизацията!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Повече подробности:

www.zemedelskatehnika.com и на тел: 0885 01 35 10; 02/875 85 49

 Стефан Натев – Перущица, лозарство

Фирма „Йобстел България” е част 
от австрийската транспортно-спеди-
ционна компания ЙОБСТЕЛ, която е на 
пазара от 1924 година. Имаме 300 слу-
жители, 240 собствени камиона и оборот 
56 млн. евро (2016 г.) като превозихме 
410 000 пратки. Филиали на фирмата 
са открити също  в Австрия, Германия, 
Словения, Унгария и Румъния. Филиалът 
ни в София стартира оперативнo март 
2016 г., но набрахме скорост и имаме 
доста клиенти особено в секторите ин-

дустрия, земеделие, бързооборотни стоки и др. Базирани сме 
на летище София и разполагаме със склад клас TAPA и въз-
можности за дистрибуция из страната.
Основното ни направление са 

международни транспорти по шосе. 
Голяма част от клиентите ни са в земе-
делския сектор - износители на готова 
продукция, включително и под темпе-
ратурен режим. Имаме натрупан опит 
и в обслужването на вносители на зе-
меделска техника, включително на из-
вънгабаритни машини, резервни части, 
оборудване, също така на внос на се-
мена, препарати и др.
През последните години се забе-

лязва увеличение на обемите на транс-
портираните земеделски товари, което 

ЛОГИСТИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Продължава на стр. 7

Тодор Дянков

„Свилоза” АД, гр. Свищов, е едно от 
емблематичните предприятия в Цен-
трална северна България. Създадено 
е през 1966 година и днес, чрез основ-
ното си дъщерно дружество „Свилоцел” 
ЕАД е единствен производител у нас и 
на Балканския полуостров на сулфат-
на избелена целулоза от широколистна 
дървесина, представляваща суровина за 
производство на тишу хартии, хартии за 
писане и печат, копирни хартии, хартии 
с пигментно покритие, повърхностно об-

лагородени хартии, велпапе с покритие, лицев слой на карто-
ни и др. 

СВИЛОЗА - ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА

Мая Ташева

Продължава на стр. 7
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НАЗ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
1606 София, ул. Владайска № 39А, партер, ап. 2, тел./факс: 02/953 3726

1 1  Г ОДИНИ  НАЗ

Ася Гочева

До членовете на регионалните 
      сдружения

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЗ

Уважаеми колеги,
Честита 11-годишнина на Националната асоциация на зърнопроизводителите!
Поздравявам всички Вас за далновидността, непоколебимия дух и неотклонното придържа-

не към основополагащите принципи в дейността на НАЗ. Водена от тези принципи Асоциация-
та достойно продължава да отстоява позицията си на независима и политически неутрална браншова организация, 
и не на последно място – да бъде коректив на управлението.

Нашата солидна организационна структура днес ни изпълва с гордост, но също  с надежда и вдъхновение за 
надграждане на постигнатото. Нека обърнем поглед към бъдещето с присъщата ни увереност и находчивост!

Изказвам признателност към Вашите взискателност, ангажираност, постоянство и труд, които представляват 
само една част от заслугите Ви за издигане на авторитета на българския зърнопроизводител и на НАЗ.

Пожелавам Ви нестихваща радост да съпътства пожънатите във всяко начинание успехи и преди всичко - креп-
ко здраве!

Светослав Русалов,
Председател на УС на НАЗ

Представители 
на Унгарската зе-
меделска камара 
(NAK), на Земедел-
ската камара на 
Чешката републи-
ка (AKČR), на На-
ционалния съвет 
на полските зе-
меделски камари 
(KRIR), на Словаш-
ката камара по зе-
меделието и хра-

ните (SPPK), на Земеделската камара на 
Република Литва (ZUR), на Хърватската 
земеделска камара и на Националната 
асоциация на зърнопроизводителите в 
България (НАЗ) се срещнахме на 67-
мата среща на Вишеградската четворка 
на 18 и 19 октомври 2017 г. в Будапеща, 
Унгария. На срещата подписахме обща 
декларация относно бъдещата Обща 
селскостопанска политика (ОСП) на 
ЕС. Българската делегация се състоеше 
от председателя на НАЗ Светослав Ру-
салов и  и.д. изпълнителен директор Ася 
Гочева. 
С тази декларация се изменят част 

от текстовете на приетата от камарите 
в началото на годината позиция - де-
кларация от Братислава от месец март, 
която Унгария не е подписала. В край-
на сметка, след обширна дискусия, 
се реши да приемем промени, които 
да позволят НАЗ и унгарската камара 
също да подкрепят документа. 
С най-съществено значение са из-

менените текстове, които касаят праго-
вете на националното съфинансиране 

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

и прилагането на намаления є таван 
на директните плащания. В новия доку-
мент е записано, че при определянето 
на граници на националното финанси-
ране и съфинансиране на ОСП следва 
да бъдат предвидени изключения за 
районите с географски и климатични 
ограничения, при които поддържането 
на земеделие е възможно, благодаре-
ние именно на националното подпо-
магане. Тук се визират райони в се-
верноевропейските държави, в които 
упражняването на земеделска дейност 
е затруднено, вследствие на специфич-
ните климатични условия там и поради 
това земеделието е силно зависимо 
от националното подпомагане. Другият 
важен момент, по който бе постигнат 
консенсус, е че прилагането на нама-
ления є таван на директните плащания 
следва да бъде решение на отделните 
държави-членки. 
Обединение има и около идеите за 

справедливи и равни условия на конку-
ренция за земеделските производите-
ли във всички държави-членки на ЕС, 
поддържането на силен бюджет и оп-
ростяването на ОСП. 
Идентични са и изразените мне-

ния по отношение на управлението на 
риска, гарантирането на доходите на 
земеделските производители и поддър-
жането на селскостопанско производ-
ство в селските райони на Съюза.
Изменената декларация е предоста-

вена на европейския комисар, отгова-
рящ за земеделието -  Фил Хоуган. 
По време на срещата бяха разиск-

вани също въпроси, свързани с паза-
рите на земеделска продукция, рекол-
тите в отделните страни, инициативата 
за устойчиво земеделие “BioEast” и 
употребата на продукти за растителна 
защита, съдържащи определени актив-
ни вещества.
Проявеният интерес към устано-

вяване на контакти и сътрудничество 
е особена чест за НАЗ. Гордеем се, че 
имахме възможността да се включим 
в тези дебати и да обединим позиции 
по следващата земеделска политика 
на ЕС в обща декларация. Откакто е 
създадена Асоциацията, това е първият 
международен документ, в чието раз-
искване участваме и при това, на ниво 
земеделски камари.

Ася Гочева, 
и. д. изп. директор на НАЗ
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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

ЗТ

Тракторът MF8740 беше пред-
ставен на изложението Agritechnika 
в Германия. Оборудван с обновен 
8,4-литров, 6-цилиндров двигател с 
мощност 400 к.с. Той е с познатата 
безстепенна Dyna-VT трансмисия, как-
то и редица високотехнологични но-
вовъведения, начело с DATATRONIC 
5, притежаващ 9“ тъчскрийн дисплей 
и навигация от Trimble или NovAtel. 
Друга новост при MF8740 са уникал-
ните нови гуми MICHELIN, които са 

MASSEY FERGUSON 8740 - ЛИДЕРЪТ В ПОЛЕТО

Фирма ВАРЕКС ООД, като единствен официален дилър на Massey Ferguson, осигурява на своите клиенти както 
гаранционно, така и извънгаранционно най-добро сервизно обслужване за гарантиране на оптималната работа на 
техните машини.

 По материали на Варекс

резултат от няколкогодишните съв-
местни разработки на двете компа-
нии. Гумите осигуряват увеличено 
сцепление при само 8% приплъзва-
не, дори при тежки агротехнически 
операции като оран, гарантирайки 
ненадмината производителност и 
икономичност. Моделът се предлага 
с оборудвания Efficient и Exlusive, да-
ващи огромен избор от опции в пол-
за на оператора и на максималната 
производителност на машината.

На изложението Agritechnika в Хановер, Германия по-
сетителите видяха най-новия и уникален комбайн на бъ-
дещето Massey Ferguson IDEAL. IDEAL означава лекота на 
използване и оптимизиране на сложните операции по при-
бирането на реколтата. Той е първият висококапацитетен 
комбайн от този вид с уникален и впечатляващ дизайн. 
Развитието на комбайна IDEAL е значителна стъпка за 

непрекъснатото разширяване на предлаганите машини на 
AGCO в глобален план и за укрепване на позицията на 
компанията като водещ производител на земеделски проду-
кти в цял свят. С IDEAL, MASSEY FERGUSON поставя нови 
стандарти по отношение на производителността, чистотата 
на зърното и нарязването на сламата, надеждността, спо-
собността на машината автономно да управлява процесите 
посредством уникална сензорна технология за настройка 
на машината. 
Комбайнът се предлага в три модела 7, 8 и 9 с мощност 

от 451, 538 и 647 к.с. Оборудван е с вършачна и сепарира-
ща система Helix, включваща най-дългия ротор на пазара с 
дължина 4,84 м и диаметър 600 мм. Притежава най-големия 
бункер за зърно на пазара с капацитет от 17 100 литра (с 
18% повече от комбайните в този клас) и най-високата ско-
рост на разтоварване - 210 л/с (32% по-бърз от всичко до-
сега). Шасито на комбайна е само 1,40 м като запазва ши-

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА
рочина под 3.30 м 
дори и с 26“ пред-
ни верижни ходови 
части. Комбайнът 
е снабден с уни-
кален РowerFlow 
хедер с максимал-
на работна ширина 
12,20 м. Оборудван 
е с нова система 
Idealharvest, позво-
ляваща визуализация на натоварването на вършачната и 
почистваща система в реално време посредством акустич-
ни сензори (MADS). Взимайки информация от сензорите, 
машината се настройва автоматично в съответствие с тези 
спецификации и реагира в реално време на променящите 
се условия на жътва. Например, системата IDEALharvest 
може автоматично да коригира разстоянието между кон-
трата и скоростта на въртене на роторите. Новата кабина 
Vision предлага много място, изключителна видимост, както 
и добре познатите за MASSEY FERGUSON леснота и ка-
чество на управление. 

MASSEY FERGUSON IDEAL предлага динамика, ефек-
тивност, производителност и мощ.

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” 
с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до 
петък

тел. 088/868 85 08
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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
• Тел: 0884527806; 0876724742 имейл:doni_dinev@abv.bg 
Продава:

 Култиватор-компактор Agro Tom (Полша) - Работна ширина - 2,5 м; 
Предна подравнителна дъска, с регулиране по височина и защите-
на от повреди с пружинна нон стоп защита; Преден шинен валяк с 
диаметър 370 мм; Три реда усилена вибростойка с работен орган 
- тип лястовичка с широчина 175 мм, позволяващи постигане на ра-
ботна дълбочина от 12 см; Заден шинен варяк с диаметър 370 мм; 
Задна подравнителна дъска, с регулиране по височина и защитена 
от повреди с пружинна, нон стоп защита; Финишен валяк от тип 
Crosskill, с диаметър 370 мм.

 Трактор - 80-100 к.с.  ПРОМО ЦЕНА 8000 лв/без ДДС.
 Модул за увеличаване на мощността Steinbauer Power -  високое-
фективен електронен модул. Oптимизира системата за впръскване 
на гориво на автомобила. Това позволява на двигателя да осигури 
по-голяма мощност и въртящ момент, без да се засяга надежд-
ността на автомобила. Лесен за инсталиране (обикновен плъгин) 
и може да бъде приложен към почти всички марки и модели на 
турбо-дизелови и турбо-бензинови двигатели. Има модули за леки 
автомобили, 4WD, лекотоварни автомобили и камиони, трактори и 
комбайни (зърно- и силажо-комбайни), самоходни пръскачки, ин-
дустриално оборудване и морски двигатели и да се постигне до 
20% повече мощност и до 20% повече въртящ момент, като съще-
временно запазва безопасни нива на вредните емисии и темпера-
турите на изгорелите газове. В някои случаи при селскостопански 
машини се постигат дори 25% увеличение.

• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане 
 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

0889 23 10 12,    0885 33 13 55,    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови. 
Тел.: 0884/452 818. 

• Продавам: за ЮМЗ нафтова помпа, пусков двигател – нов. 
Тел.: 0885/744 034. 

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дей-
ност. Тел.: 0884/452 818.

• 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 (европейска и япон-
ска), 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.

• 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 – 0888/586 419

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.
                   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

ТИП МАШИНА МАРКА МОДЕЛ ГОДИНА ОПИСАНИЕ
Четка за почистване WESTERMANN OPTIMAL 2300 НОВА 230 см, с кош за отпадъци, хидр. задвижване

Дискова брана JEAN DE BRU PRODISK 400 НОВА Дискове с независимо окачване 670/6мм, 
валяк

Дискова брана AMAZONE CATROS + 3001 2013 с гумен валяк

Торачка AMAZONE ZA-M 1501 Profis Hydro 2012 Компютър Amatron 3

Торачка AMAZONE ZA-TS Super Profis Hydro 2015 ISOBUS комуникация

Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 Компютър Аmatron 3  

Пръскачка AMAZONE UF 1801 -Super S 24м 2008 Компютър Amatron+

Шредер Tierre TCL Dynamic 2 метра нов с изнасящо рамо

Дискова брана BRIX TWINPACK 3 метра нова за преден навес

Обръщателен плуг Jean De Bru Taurus 4 корпуса нов цели и лентови дъски

ТРАКТОРИ
Производител/

модел
К.с.

Година на 
производство

Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800
John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 8310R 310 2013 3003
John Deere  6920S 160 2005 5448
John Deere  6920S 160 2004 9106
John Deere 6930 163 2010 8313
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097

Deutz Fahr L720 220 2008 4600
Valtra T191 185 2009 4045

КОМБАЙНИ
Производител/

модел
К.с.

Година на 
производство

Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998
John Deere 9680i 310 2006 5043
John Deere 2256 220 2001 2000
Case IH 2388E 280 2008 3170

МАЛКИ ОБЯВИ
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Оптиком

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg



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

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни 
и чуждестранни инвеститори

На 25 октомври бе по-
дписан договор за сътруд-
ничество между РОСТСЕЛ-
МАШ и ОПТИКОМ, който е 
новият изключителен офи-
циален представител на ру-
ския концерн в България за 
зърнокомбайни и фуражо-
комбайни. 

„Уверени сме, че заедно 
ще предложим на българския 
зърнопроизводител надежд-
ни, високопроизводителни и 
високотехнологични машини 
на справедлива достъпна 
цена и ще имаме специал-
но отношение и внимание 
към всеки клиент. Оптиком 
и Ростселмаш ще работим 
усърдно заедно и даваме за-
явка за гаранция за успех на 
всеки български зърнопроиз-
водител“ заяви управителят 
на Оптиком Веселин Генев.
Ростселмаш е съвре-

менна международна ком-

ОПТИКОМ Е ГОТОВ ЗА НОВОТО СИ ПАРТНЬОРСТВО С РОСТСЕЛМАШ

пания с богата история и 
силни традиции – стремеж 
към качество, развитие и 
съвършенство. Концернът 
обединява 13 предприятия, 
разположени на 10 произ-
водствени площадки в Ру-
сия, САЩ, Канада и ЕС, реа-
лизиращи техника с марките 
ROSTSELMASH и VERSATILE.

Предприятието разполага 
с всички необходими тех-
нологии за пълен цикъл на 
производство на качестве-
на продукция, включително 
конструкторски разработки. 
Ростселмаш има собстве-
ни леярни, металорежещи, 
металообработващи, зава-
ръчни мощности и такива 

за боядисване и финално 
сглобяване и окомплектова-
не. На всички етапи от про-
изводството на земеделска 
техника от конструкторските 
разработки до сервизното 
обслужване се внедряват 
най-нови технологии, поз-
воляващи в кратки срокове 
да се пускат на пазара нови 
модели машини и адаптери.
Продуктовата линия на 

руската компания включва 
над 150 модела и модифи-
кации на 24 типа селско-
стопанска техника — раз-
нообразни зърнокомбайни, 
фуражокомбайни, трактори, 
пръскачки, сеялки, зърноп-
реработвателно оборудване 
и др.
Освен земеделски ма-

шини от бранда Ростсел-
маш, Оптиком ще предлага 
на българските земеделци 
гаранционно и извънгаран-
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според мен е повлияно от 
усвояването на средства 
по европейски програми, 
увеличената производи-
телност на труда и не на 
последно място належа-
щите модернизации в ме-
ханизацията на сектора. 
Земеделието е един от 

най-важните и добре раз-
виващите се отрасли в 
България. Радваме се, че 
фирма „Йобстел България” 
работи отлично и подкре-
пя фирмите логистично. 
Mашините и частите, които 
транспортираме, са обик-
новено с доста висока 
стойност и наш приоритет 
е гарантирането на най-ви-

сока степен на надежд-
ността и покритието срещу 
рискове по цялата вери-
га от началната до край-
ната точка на заявката. 
Най-важни при транспор-
тирането, освен цената на 
продукта, са времето на 
доставка, комуникацията 
по веригата и сигурността. 
Това са изискванията на 
нашите клиенти, които 
удовлетворяваме.
Йобстел е качествен 

партньор по всички въ-
проси, свързани с логис-
тиката и международните 
транспорти!

Тодор Дянков, 
управител 

на Йобстел България 

В завода е внедрена и 
сертифицирана интегрирана 
система за управление, включ-
ваща система за управление 
на качеството, система за 
управление на околната среда 
и система за управление на 
здравословните и безопасни 
условия на труд. Дружеството 
е част от доброволната иници-
атива „Отговорност и грижа” 
(Responsible care) и притежава 
сертификат за проследяване на 
дървесината като основна суро-
вина. Свилоза притежава гра-
моти за специален принос към 
Зелената идея и специална на-
града в конкурса „Най-зелени 
компании на България”, а през 
2016 г. спечели „Зелен Оскар” 
и първо място в категория 
„Индустрия и производствен 
сектор” в същия конкурс, кой-
то отличи най-зелените ком-
пании в България. 

„Свилоза” инвестира непре-
къснато в проекти, свързани с 
увеличаване на капацитетните 
възможности на инсталацията 
си и пълното оползотворява-
не на влаганите в производ-
ството суровини и материали. 
Ръководството търси и работи 
с най-добрите налични тех-
нологии в целулозния бранш, 
внедрява енергоефективни про-
екти. Отпадъкът при обработка-
та на дървесината в целулоз-
ното производство се изгаря в 
котел за биомаса, като произ-
ведената пара се използва за 
технологични нужди. Свилоцел 
е напълно независима по от-
ношение на консумацията на 
топлоенергия, а съотношение-
то на закупена и произведена 
електроенергия е 50:50. 
Мисията на компанията би 

била невъзможна, ако не по-
крива националните и европей-
ски стандарти за опазване на 
околната среда. За последните 
10 години във фирмата са ин-
вестирани над 20 млн. лв. за 

екологични инсталации - пре-
чиствателна станция за отпад-
ни води, електрофилтри, пре-
чистващи инсталации за лошо 
миришещи газове, прахоулавя-
ща система и др. В тази посо-
ка е и разработката и пуска-
нето в производство на новите 
продукти почвени подобрители 
за неутрализиране на кисели 
почви ПН-98 и ПП-76, изцяло 
предназначени за селското 
стопанство. Суровина за тях-
ното производство са отпадни 
материали от целулозното про-
изводство. Реализирайки поч-
вените подобрители на пазара, 
компанията решава и пробле-
ми свързани с генерирането и 
натрупването на отпадъци.
Компанията непрекъснато 

работи по проекти в областта 
на енергийната ефективност 
– намаляване топлинните за-
губи в промишлени и битови 
помещения чрез саниране на 
сградите,  намаляване техно-
логичните загуби на топлое-
нергия и загубите по топлоп-
реноса, чрез изпълнение на 
висококачествени изолации на 
технологичните тръбопроводи, 
изграждане на нов котел за 
изгаряне на отпадъчната био-
маса с цел оползотворяване 
на цялото количество биомаса 
и преминаване към комбини-
рано производство на електро 
и топлоенергия от отпадъчна 
дървесина, изграждане на би-
ологично стъпало към пречист-
вателната станция за отпадни 
води. Внедрява нови продукти 
на целулозна основа. 

„Свилоза” следва макси-
мата „Всяка предприета мал-
ка стъпка води към голямата 
цел на компанията - да раз-
вива устойчиви продукти и 
практики, да гради устойчив 
бизнес” в синхрон с логото си 
на „В хармония с природата”.

Мая Ташева, 
зам. мениджър продажби, 

Свилоцел

СВИЛОЗА - ОТГОВОРНОСТ 
И ГРИЖА

Продължава от стр. 2

Продължава от стр. 2

ционно обслужване и сер-
виз, както и резервни части. 
Сервизните специалисти са 
обучени и сертифицирани 
по изискванията на стан-
дартите на Ростселмаш. Те 
ще предлагат пълна гама 
услуги, в това число подго-
товка на комбайните преди 
доставка и пускането им в 

работа. Ремонтите на маши-
ните се извършват както на 
полето, така и в сервизните 
центрове на Оптиком в ця-
лата страна, а по време на 
жътвената кампания се оси-
гуряват дежурни екипи през 
почивните дни. 
Оптиком ООД е сред ли-

дерите в бранша търговия 

със земеделска техника и 
сервизни услуги с над 40 
млн.  годишни приходи и за-
ема значителен дял на бъл-
гарския пазар. В компанията 
работят над 120 високообра-
зовани и мотивирани служи-
тели в 12 търговско-сервизни 
центъра в страната, напълно 
оборудвани със специализи-

рана диагностична апарату-
ра и комфортни условия за 
работа и обслужване на кли-
ентите. Досегашният дилър 
на Ростселмаш в България 
АгроБул ще продължи да об-
служва клиентите на бранда 
като поддилър на Оптиком.

По материали 
на Оптиком

ОПТИКОМ Е ГОТОВ ЗА НОВОТО СИ ПАРТНЬОРСТВО С РОСТСЕЛМАШ

ЛОГИСТИКАТА 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

VALTRA – „ТРАКТОР НА ГОДИНАТА 
2018“ НА АГРИТЕХНИКА

VALTRA T254 Versu със 
SmartTouch подлакътник 
спечели световно призна-
тите награди “Трактор на 
годината 2018“ и „Най-до-
бър дизайн за 2018“ на 
изложението АГРИТЕХНИ-
КА 2017 в Хановер. Освен 
това, моделът Valtra A114 
на най-новата серия А 
беше сред петте финали-
сти в категорията "Най-до-
бра техника". Изборът бе 

направен от 23 независи-
ми журналисти, предста-
вляващи 24 европейски 
селскостопански списа-
ния. „Трактор на годината“ 
е една от най-престижни-
те награди за индустрия, 
признание за иновация, 
технология и представяне. 
За Valtra това е първата 
награда “Трактор на годи-
ната“ в историята.
По материали на Златекс
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www.tractorinvest.com

гр. Карлово, „Околовръстен път“ №2, 
0879 011 010; 
0888 459 108; 
0885 878 444

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

MONOSEM представи ексклузивно 
за посетителите на Агритехника 8-ре-
дова сеялка, оборудвана със сеещи 
секции Monoshox NG Plus ME, пред-
но-навесен 1350-литров бункер за то-
ровнасяне с електрическо задвижване 
FertiDriveVE и система за микрограну-
лирани препарати Microsem с елек-
трическо задвижване MicroDriveVE. 
Тази сеялка дава възможност на 

потребителите за изцяло електрически 
контролирано от кабината на трактора 
решение чрез терминал ISOBUS.
Сеитба с електрическа сееща сек-

ция Monoshox NG Plus ME

Реклама

ПРЕЦИЗНА СЕЯЛКА С ПЪЛНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

Сеещите секции на 8-редовата сеял-
ка се управляват от ECU S8000E, серти-
фициран по UT, TC-BAS, TS-SC и T-GEO 

от AEF (Организацията по Електроника 
за Селскостопанската индустрия). Ус-
тройството за електронен контрол на 
сеялката при наличие на GPS антена 
може да управлява автоматичното из-
ключване на сеещи секции и промен-
ливата сеитбена норма въз основа на 
препоръчителна карта. Контролът от 
кабината става посредством ISOBUS 
TOUCH Mini, TOUCH или TOUCH Pro 
терминал или друг такъв, съвместим с 
ISOBUS. 
Сеялката е снабдена с новата то-

ровнасяща 1350-литрова уредба, специ-

 Почти половината от световното население живее в 
градове, в резултат близо ½ от световните екосистеми се 
свиват, за да направят място за хората и техните домове, 
ферми, пътища и фабрики.               По материали на ЗТ

Продължава на стр. 10
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ОБИТЕХ ЕООДОБИТЕХ ЕООД е български 
производител на силози 

и транспортно оборудване за зърнобази 
и фуражни комплекси. 

 Разполага със собствена 
производствена база в град Разград. 

 Предлага пълен спектър оборудване, 
необходимо 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

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

Реклама
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ално разработена за сгъваемата рама TFC2. Новият бункер 
има 8 изхода с вградени клапи. Електрозадвижването чрез 
FertiDriveVE  позволява непрекъснато да се регулира торовата 
норма. Потребителят може да настрои количеството тор или 
при нужда да спре тороподаването веднага от контролното 
меню на ISOBUS терминала на сеялката. Специален бутон 
позволява лесна настройка в зависимост от типа и количе-
ството на използвания тор.
Системата Microsem за микрогранули също се задвижва 

от електромотори. Секциите Microsem се управляват посред-
ством електронното управление на сеялката, контролирано 
от терминала ISOBUS и интегрирано в контролното меню на 
сеялката. Потребителят може лесно да определя дозата от 
кабината на трактора, спирането на подаване на препарата 
ръчно или автоматично чрез функцията TC-SC на цялата 
сеялка или само на избрани секции. Снабдени с пластма-
сов бункер и шнек от неръждаема стомана, новите секции 
за микрогранулирани препарати са по-устойчиви на коро-
зия. Те запазват принципа на дозиране, свързващ шнека с 

дозиращото колело 
и позволяващ рав-
номерно разпреде-
ление на продукта 
върху линията на 
засяване и по този 
начин увеличават 
ефективността на 
препарата.
Тези нови тех-

нолигии ще предло-
жат на потребите-
лите едновременно комфорт от прилагането им (настройка 
на сеитбената норма, тороразпръскването и внасянето на 
микрогранулирани препарати става от кабината), висока пре-
цизност (пълна липса на пропуск) и подобряване на добивите 
благодарение на променливата норма. Тази напълно елек-
трически-управляема сеялка от MONOSEM ще бъде налич-
на в ограничени количества на пазара за сезон 2018. 

По материали на Оптиком

ПРЕЦИЗНА СЕЯЛКА С ПЪЛНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ
Продължава от стр. 8

Фермерското изложение „Фермер 
Експо Раковски” 2017 се проведе на 
14 октомври 2017 г. в гр. Раковски. То 
се организира за първа година и е на-
сочено към популяризиране на високи-
те постижения в селекцията на отглеж-
даните в България продуктивни породи 
животни и произвежданите от родни 
земеделски стопани фермерски храни.
На официалното откриване на зам. 

министър д-р Лозана Василева бе връ-
чено предложение за изработване на 
стратегия в животновъдния сектор, по 
която предстои дебат между експерти 
от МЗХГ и браншови организации.
Показаните животни бяха в след-

ните категории – говеда, кози, овце и 
биволици. Разпределението по поро-
ди е следното: Овце - Аваси, ИЛ дьо 
Франс, Мутон Шароле, Лакон, СПБМ и 
Тънкорунна; Кози - ББМ, Тогенбурска 
коза; Биволи - Българска мура; Говеда 
- Черно шарено говедо, Българско сиво 

УСПЕХ ЗА ПЪРВОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ” 2017
говедо, Българско родопско говедо, 
Абърдийн и Херефорд.
В изложение „Фермер Експо 

Раковски” 2017  се включиха и 15 
земеделски производители, регис-
трирани по Наредба 26 от млечния 
и пчелния сектори. 
На изложението бяха предста-

вени стоки и услуги от фирми, ан-
гажирани в земеделския сектор. 
Също така бе презентирана дейност-
та на Национална служба за съвети 
в земеделието и услугите, които тя 
предлага безплатно за регистрирани 
земеделски производители. Програма 
за развитие на селските райони 2014-
2020 бе представена от областен ин-
формационен център Пловдив. Аграрен 
университет - Пловдив, Висше училище 
по агробизнес и развитие на регионите 
- Пловдив и Тракийски университет - 
Стара Загора запознаха фермерите с 
възможностите за висше образование, 
които предлагат. 
Посетителите на изложението имаха 

възможност да дегустират изпечено на 
скара телешко и свинско месо, да си 
закупят бяло саламурено сирене, каш-
кавал, кисело и прясно мляко произве-
дени от краве, козе, биволско и овче 
мляко, както и прясно сирене произве-
дено на място в мобилна мандра, мед и 
др. В програмата бяха включени демон-
страции по производство на ръчен каш-

кавал, лютеница и традиционни за об-
щина Раковски храни – „пиде“ и катми.

Рангел Матански,  управител 
„Фермерско мляко” ООД

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

Предаване за земеделието “Изгрев”
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ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА 
РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА” – гр. Брезник
Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА 

БРЕЗНИШКА ОВЦА” – гр. Брезник, по своя инициатива, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
брание на Сдружението, което ще се проведе на 27.12.2017 г. в 10 часа в гр. Брезник, ул. „Иглика” № 7, 
при следния дневен ред:

1. Разглеждане въпроса за извършване промяна в седалището и адреса на управление на СДРУЖЕ-
НИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА” – гр. Брезник.

2. Разглеждане въпроса за извършване промяна в имуществените вноски под формата на членски 
внос, представляващи годишен членски внос на сертифицирано и не сертифицирано животно.

3. Разглеждане въпроса за промяна реда на свикване на общо събрание на сдружението, като от-
падне обнародване на поканата в ежедневния или периодичен седмичен печат на селскостопански 
издания, посочен в чл. 24, ал. 5 от Устава на Сдружението.

4. Разни.
Писмените материали по дневния ред на заседанието са на разположение на членовете на сдруже-

нието всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа до датата на общото събрание, на адреса на сдружението 
в гр. Брезник, ул. „Иглика” № 7.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА 
 РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА” – гр. Брезник:

От 2017 година Екофол 
произвежда AD BLUE под 
лиценз, издаден от VDA 
(Асоциация на германската 
автомобилна индустрия) и 
в партньорство с италиан-
ската компания BLUEBASIC 
SRL. Много земеделски про-
изводители пробваха и ста-
наха редовни клиенти на 
произвежданото от Екофол 
AD BLUE.
В компанията качеството 

на произведените продукти 
се осъществява под строг 
контрол. Всяка партида пре-
минава през тристепенен 

УСПЕХ НА НОВОТО ХИМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕКОФОЛ AD BLUE

ру

АСОЦИААААААААААААААААЦИЯ 
” гр Бреррррррррр зни

На конфереция на 15 ноември EuroChem Group AG пред-
стави официално „Еврохим Агро България” ЕАД - своята 
нова дъщерна компания в България. Тя обединява „Агрико-
ла България”, дистрибутор на торове, чиито активи придоби 
през март тази година и глобалния бранд EuroChem. 
Компанията ще е ситуирана в Плевен. EuroChem залага 

на асортимент от богати продукти с добавена стойност и 
има амбицията да се превърне в третия най-голям произ-
водител на торове в света, предлагайки висококачествени 
продукти за всеки вид почви.

ЗТ

EUROCHEM С НОВА ДЪЩЕРНА 
КОМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

контрол, гарантиращ 100% 
спазени параметри. Про-
дуктът се изследва в гер-
манската лаборатория ASG 
Analytk- Service Geselschaft 
mbH, с пълна акредитация 
на анализ и изпитвания на 
AdBlue® за съответствие със 
стандарта ISO 22241.
Правилата за съхране-

ние на дизеловата добавка 
са ясни - за да запази ка-
чеството си за период от 
дванадесет месеца, трябва 
да се съхранява при темпе-
ратури от -50С до 300С в плът-
но затворени контейнери 

или туби, защитени от пряка 
слънчева светлина и прах. 
Освен това, за да се гаран-
тира качеството на продукта 
е нежелателна употребата 
на контейнери или туби, раз-
лични от оригиналните. 
При производството на 

AD BLUE Екофол използва 
технически чиста урея и на-
пълно дейонизирана вода, 
чрез система за обратна 
осмоза. Всички съдове за-
дължително преминават 
през система за пълно от-
страняване на всички въз-
можни замърсители, гаран-
тирайки висока честота на 
AD BLUE. Трябва да се има 
предвид, че дори и питей-
ната вода се води замърси-
тел на този изключително 
чист разтвор.
ЕКОФОЛ гарантира спо-

койствието на клиентите 
относно качеството на до-
ставените продукти, като 
съхранява в архива си проби 
от всяка произведена парти-
да AdBlue® в продължение 
на две години.
ЕКОФОЛ произвеж-

да всичките си продукти с 
мисъл за природата, чрез 
внедрената си система за 
управление по околна среда 
ISO 14001:2005.
ЕКОФОЛ доставя AD 

BLUE в туби 10 литра, IBC 
контейнери от 1000 литра, 
а за по-големи количества 
е възможна доставка с ка-
мион-цистерна.
ЕКОФОЛ предлага кон-

курентни условия и гъвка-
ви доставки за българските 
земеделци.
По материали на Екофол

 За първи път улиците в България получават имена в 
Русе през 1865 г.

 Създадено е първото земеделско стопанство в Осман-
ската империя през 1865 г.

 Открита е първата метеорологична служба у нас през 
1866 г. и метеорологични станции – 1883 г.                   ЗТ

ЛЮБОПИТНО ЗА РУСЕ
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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

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ 
НА ДЕЙНОСТ:

Търговия с препарати за растителна 
защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
 Kонсултации по расти-
телна защита 

 Tехнологии за отглеж-
дане и опазване на 
растенията от болести 
и неприятели

 Предлага качествени 
семена, торове и пре-
парати:

- препарати за РЗ на 
фирмите: БАСФ, 

„АГРОБИОТРЕЙДИНГ“, „АГРОТРЕЙД“
- официален вносител  на семена от 
„ЛИМАГРЕЙН“ - ФРАНЦИЯ
- дистрибутор на торовете от „ТИМАК 
АГРО“, „РОВЕДИ“ и „ЛЕБОЗОЛ“

„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77; 

тел.: 062/670 158; 062/670 134; e-mail: teraeko97@abv.bg

Произвежда - дискови 
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини 
на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu
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кат. № 309 Абонирахте ли се за 2018 г.?
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БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН

Откривател и пионер в производството на шафран в България и основател 
на Асоциацията е г-н Хасан Тахиров.

Нашата мисия е за 5 години България да 
бъде в челните редици на производителите 
на шафран. 
В света са известни около 60 – 70 сорта шаф-

ран. От изследванията, които са правени от хо-
ландски и ирански учени, е установено, че има 
само 4 вида, които са подходящи и те са сертифи-
цирани за производство в ЕС. От тях само един 
сорт вирее най-добре при нашите климатични ус-
ловия.
Луковиците от шафран трябва да бъдат триго-

дишни, за да могат да дадат хубав цвят и да се 
размножават.

В последно време се появяват много нелоялни търго-
вци на шафранови луковици, сортове които не са серти-
фицирани. Предлагат се едногодишни луковици, които 
изглеждата големи, но дават много ниски резултати в 
производството.
Обръщаме се с молба към производителите на шафран 

да внимават при избора и закупуването на луковици.

БНАПШ е на разположение на своите членове 
и производителите на шафран със следните услуги: 

планиране и съвети за сеитба с различни размери луковици; 
машинна сеитба на различни размери – до 4 дка/ч; предлага 

луковици от специален сорт, който гарантира 100% покълва-
не и отговаря на нашите климатични условия; 

посредничество за пазари на готовата продукция.

За поръчка: Българска национална асоциация на производителите 
на шафран и биологични шафранови продукти

Хасан Тахиров (управител) – 0889/842 702;   0877/020 299
e-mail: bulgariansaffron@gmail.com; hasantahirov@abv.bg

oбщ. Момчилград, местност „Стръмни рид” до Телевизионната кула 

Ще бъде открит Център за развитие на производството на 
шафран със собствено опитно поле, както и  българска лабо-
ратория за окачествяване на сух шафран.
Предстои внедряване на наша опаковъчна машина на сух 

шафран.

Машина за сеитба на луковици
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