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СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА НА SHELL ECO-MARATHON 
Shell Eco-

marathon е уни-
кално състезание, 
което предиз-
виква студенти и 
ученици от целия 
свят да проекти-
рат, конструират и 
да се състезават 
с най-енергийно 
ефективните ав-
томобили. Със-

тезанието поставя сериозно предиз-
викателство пред младите инженери 
да изпитат границите на енергийната 
ефективност на пътя. То има за цел 

да ги вдъхнови да станат учени и ин-
женери на бъдещето. Същевременно 
изисква от тях креативност, умение за 
разрешаване на трудни ситуации и ра-
бота в екип. Това, което ни привлече, 
е шансът да премерим сили с универ-
ситети от други европейски държави и 
възможността да представим нашата 
визия за създаване на автомобил с во-
дородно гориво. 
Идеята възникна спонтанно и се 

инициира среща на студенти и докто-
ранти от Транспортния факултет и фа-
култет „Електротехника, електроника и 
автоматика”. По-късно се включиха и 
колеги от други факултети. Ориентирах-

ме се към категорията Urban concept. 
За източник на енергия решихме да 
използваме водородна клетка, произ-

Продължава на стр. 6

Иван Белоев

„РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ: РОЛЯ, 
ЗНАЧИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Началото на растителната защита, 
като част от селскостопанската нау-
ка, е поставено на 16 януари 1896 г. от 
указ на княз Фердинанд I, с който се 
утвърждава Законът за мерките против 
филоксерата и за възобновяването на 
опустошените от нея лозя. Тази дата е 
чествана като професионален празник 
на растителнозащитника за първи път 
през 2006 г. в аулата на Аграрния уни-
верситет – Пловдив. 

На 16 януари 2018 г. празникът на 
растителнозащитника, организиран  от 
Българска агенция по безопасност на 
храните, съвместно с Българската Асо-
циация за Растителна Защита (БАРЗ) 
и Асоциация Растителнозащитна Ин-
дустрия България (АРИБ), ще бъде от-
белязан в 7-ма аудитория на Аграрен 
университет – Пловдив, който отново 
ще е домакин на честването.
Празникът тази година е под мо-

тото „РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ: РОЛЯ, 
ЗНАЧИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“.
ФАО (Организацията по прехрана и 

земеделие) определи 2020 година като 
година на Растителното здраве и си 
постави за цел да насочи внимание-
то към значението на растителното 
здраве за решаването на глобални про-
блеми, като глада, бедността и замър-
сяването на околната среда.

Проф. В. Харизанова, АУ, Пловдив

Обучението в  професионално на-
правление 6.2. „Растителна защита” в 
ЛТУ  се осъществява в рамките на Аг-
рономически  факултет.  Катедра „Рас-
тителна защита“ се обособява като са-
мостоятелна структура в края на 2003 г.  
Преподавателският състав на катедрата 
осигурява обучението на студенти в две 
образователно квалификационни степе-
ни - “Бакалавър”  и “Магистър”,  след 
които студентите могат да продължат 
обучението си в образователна и научна 

степен „Доктор“.  
Провежданото обучение по профилиращите дисциплини 

(ентомология, фитопатология, ненасекомни неприятели, хими-
ческа защита, хербология) осигурява висококвалифицирани 
специалисти с висше образование в областта на растител-
ната защита, като дава познания за икономически важните 
вредители (болести, неприятели и плевели) по земеделските 
култури в страната, биологичните им особености и методите 
за контрол, както и базисни агрономически и икономически 
знания, нужни за осъществяване на дейности в областта на 
земеделието. 
Катедрата разполага с лаборатории по Ентомология и 

Фитопатология. Преподаването по профилиращите дисципли-
ни е осигурено с богата колекция от хербаризирани болести 
и неприятели. Учебните и научни лаборатории, осигуряващи 
профилиращото обучение по професионалното направление 
са снабдени със специализирано оборудване, закупено ос-
новно със средства от разработвани научни проекти. Катедра 
“Растителна защита” разполага със съвременна микроскопска 

ОБУЧЕНИЕ 
НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИЦИ

Катя Тренчева
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През петдесетте години на миналия век, когато е създа-
ден НИМЕСС, задълбочени изследвания в областта на расти-
телната защита не са правени. Създадени са аерозолни ге-
нератори, които използват изгорелите газове на двигателите 
с вътрешно горене. По това време аерозолното третиране е 
било неразпространено, поради което същите са намерили 
ограничено приложение. През шестдесетте години във връзка 
с кооперирането на земята в планинските и полупланинските 
райони възниква необходимостта от създаване на растително 
защитни машини (РЗМ) за тези райони. В отговор на тази 
породила се нужда ст. н. с. Васил Вутов създава пръскачка 
ПВ-200 с възможност за работа с животинска тяга (един кон) 
или едноосен трактор за пръскане или прашене на картофи, 
овощни дървета, лозя (фиг.1). По редица причини машината 
не бе приета за внедряване в страната.
В началото на 70-те години в страната започва масово съз-

даване на широкоредово лозарство и тесноредово овощар-
ство. Огромните масиви с размери до няколко хиляди декари 
създадоха благоприятни условия за развитието на много бо-

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ 
НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   Цачо Присадашки Георги Костадинов Иван Мортев
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Защитата на растенията от болести и не-
приятели е един от факторите с най-значи-

телно влияние при интензивното земеделие и в частност 
при производството на зеленчукови култури. Всяка година 
вредителите унищожават голяма част от добива на расти-
телна продукция в света. В резултат на целенасочени рас-
тително-защитни мероприятия и прилагане на продукти за 
растителна защита тези загуби значително намаляват. Не-
обходимостта да се опазят културите налага значително уве-
личаване употребата на пестициди. Това може да доведе до 
замърсяване на продукцията, да причини сериозни еколо-
гични проблеми и носи риск за човешкото здраве. 
Доскоро стратегията за борба бе ориентирана към пълно 

унищожаване на вредните видове без се отчита мястото 
им в структурата на съответните агробиоценози. Естествен-
ните екосистеми са балансирани и самоурегулиращи се. 
Управленческата намеса на човека, с оглед получаването 
на високи добиви, доведе до нарушаване на екологичното 
равновесие. Интензивното използване на химични продукти 
предизвика непредвидени и негативни изменения в агробио-
ценозите. Причините за тази ситуация са различни:
По-голямата чувствителност на полезните видове (хищ-

ници, паразити, антагонисти) спрямо използваните пестици-
ди, в резултат на което тяхната плътност се редуцира и те 
не са в състояние да изпълняват регулиращите си функции;
 Силен токсичен натиск на прилаганите пестициди вър-

ху популациите на вредните видове и появата на щамове 
или раси с повишена устойчивост спрямо използваните хи-
мични продукти за растителна защита;
 Биологично заместване на видовете, при което осво-

На 16 януари в Ста-
ра Загора за първи път 
в България форумът 
InteliFresh събира на 

едно място представители на търгов-
ските вериги, международни търговци 
на пресни плодове и зеленчуци, лиде-
ри в хладилния транспорт, застрахо-
ването, спедицията и организацията 
на износа, финансисти и български 
фермери. Производителите на качест-
вена прясна продукция у нас могат да 
намерят партньори за своя бизнес.

InteliFresh е значимо събитие в аг-
рокалендара за 2018 година и е пос-
ветено на производството и реализа-
цията на пресни плодове и зеленчуци. 

Изискванията и стандартите на тър-
говските вериги у нас и в чужбина, 
условията и необходимите документи 
за осъществяване на износ, потенциа-
лът, който крият близки и по-далечни 
външни пазари, правилните партньори 
на всеки един етап от производството 
и реализацията, съхранението, заго-
товката, транспортът, етикетирането и 
проследяването на продукцията, как-
то и възможностите за застраховка и 
маркетинг, са сред темите, залегнали в 
богатата програма на форума.
Присъстващите производители ще 

имат възможност за осъществяване на 
директен контакт с търговците, за сключ-
ване на сделки за предстоящия сезон. 

Инициативата има за цел както скъсява-
не веригата на доставка, така и постига-
не на справедливи цени за фермерите, 
но чрез ангажименти и от двете страни – 
коректни търговски взаимоотношения и 
висококачествена продукция, покриваща 
определените стандарти и изисквания.

Организатор на събитието 
е ИнтелиАгро.

ФОРУМ INTELIFRESH

EКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ

боденото място от унищожения вредител, се заема от други 
видове, които преди това са в незначителна численост и те 
стават доминантни. Нарушаване на равновесието в резултат 
на химичните третирания в полза на вредните видове.
Световните тенденции за екологично земеделие изис-

кват да се търси алтернатива на конвенционалното произ-
водство. Такива са интегрираните системи за производство 
и биологичният метод за борба с болестите и неприятелите 
при зеленчуците. Това са първите стъпки към регламентира-
но производство на зеленчуци, чисти от пестициди.
В света се работи интензивно по разработване и про-

изводство на биопродукти, чрез които в почвата се вна-
сят полезни микроорганизми, които подобряват здравния 
статус на растенията. В растителнозащитните технологии 

122 ГОДИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

- Какво постиг-
на растителната 
защита за 2017 
година?

- Министърът 
на земеделието, 
храните и горите 
провежда държав-
ната политика в 
областта на рас-

тителната защита. Като второстепенен 
разпоредител с бюджет към него, Бъл-
гарската агенция по безопасност на хра-
ните е компетентния държавен орган, 

който осъществява официалния контрол 
в областта на растителната защита, с цел 
производството на безопасна растителна 
продукция, защита здравето на хората и 
животните и опазване на околната среда 
от замърсяване. Контролът се осъществя-
ва с дейността на: Дирекция „Продукти 
за растителна защита, торове и контрол” 
(ПРЗТК); Дирекция „Растителна защита и 
контрол на качеството на пресни плодове 
и зеленчуци” (РЗККППЗ); Дирекция „Гра-
ничен контрол”; Централна лаборатория 
по карантина на растенията (ЦЛКР).
Дирекция “Продукти за растителна 

защита, торове и контрол” методиче-
ски ръководи и координира дейността 
на Областните дирекции по безопасност 
на храните (ОДБХ) относно контролната 
дейност върху продуктите за растителна 
защита и торовете. Обхват на контрола 
са регламентираните обекти, в които се 
съхраняват, преопаковат и предлагат за 
продажба продуктите за растителна за-
щита складове, обекти за преопаковане, 
селскостопански аптеки, нерегламенти-
рани обекти - пазари, магазини и др., 
както и земеделските стопани, които 

Интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. д-р на БАБХ

Продължава на стр. 7
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БИОСА ЕООД е изклю-
чителен представител за Ев-
ропа на една от водещите в 
света фирми-производители 
на оптична  и рентгенова 
техника за почистване и сор-
тиране на семена, зърнени 
култури и други хранителни 
продукти. Продукцията на 
фирма MEYER Optoelectronic 
е добре позната в целия свят 
и притежава всички необхо-
дими сертификати, които га-
рантират високо качество и 
ефективност. Технологиите 
с марка MEYER ефективно 
се прилагат при сортиране 
на зърно, зърнени култури, 
семена, бобови растения; в 
производството, почиства-
нето и сортирането на ядки 
(орехи, бадеми, лешници 
и др.); при сортиране на 
фрагменти от пластмаса или 
стъкло, с цел получаване на 
висококачествени суровини 
и постигане на чистота ми-
нимум 99.95%. Прецизно про-
грамираните сортировачи ав-

БИОСА – ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
томатично отхвърлят лошия 
материал по цвят,  форма, 
размер и плътност, а посред-
ством инфраред и ингаз оп-
тични камери се постига бър-
зо и ефективно отделяне на 
добрия продукт от различни 
отпадъци. 
БИОСА ЕООД предлага 

както отделни модулни аг-
регати за семеобработка, 
така и цялостни технически 
решения за инсталиране на 
необходимото комплексно 
оборудване за сортиране, 
почистване, рентгенова де-
текция и пакетиране на про-
дукти от селското стопанство 
и хранително-вкусовата про-
мишленост.
БИОСА ЕООД осигуря-

ва консултация на профе-
сионално ниво при избор 
на оборудването, доставка, 
монтаж и инсталация, сервиз 
и следгаранционно обслуж-
ване на закупената техника, 
като по този начин дава ком-
плексно решение за всеки 

свой клиент и 
гарантира ви-
сока ефектив-
ност.
Сред про-

дуктовата га-
ма на БИОСА 
ЕООД са едни 
от най-модерните и високоп-
родуктивни цветни сорти-
ровачи с 3,5,7,10 канала за 
сортиране по форма, цвят и 
размер на различни семена 
и зърнени култури; цветни 
лентови сортировачи и сор-
тировачи за големи продукти, 
като плодове и други; X-Ray 
рентгенов детектор за чужди 
частици с инфра ред лъчи, 
който открива трудни за на-
миране примеси като стъкло, 
метал, камък, керамика, пя-
сък, почва, различни дефекти 
по продуктите; машини за 
грубо и фино почистване на 
семена и зърнени култури – 
въздушно-ситов сепаратор, 
гравитационна маса, кали-
братор, камъкоотделители от 
различен тип и други; ком-
плексни линии за почиства-
не и белене на слънчоглед, 

линии за почистване и линии 
за обеззаразяване на семе-
на, които са с най-високо 
качество и осигуряват макси-
мален процент на чистота на 
крайния продукт.
Иновативни за българ-

ския пазар са селскостопан-
ските безпилотни дронове, 
които стават все по-търсени 
в помощ на обработката и 
торенето на различни видо-
ве селскостопански култури. 
С много добри летателни ка-
чества, лесни за поддръжка 
и експлоатация, индустриал-
ните дронове, които БИОСА 
ЕООД предлага на пазара, 
гарантират отлична ефек-
тивност при работа и на-
маляване на разходите на 
селскостопанските произво-
дители.

По материал на Биоса
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лести и неприятели. Опитите да се използват летателни сред-
ства (самолети и вертолети) не дадоха желаните резултати. 
Производството на съвременни растително-защитни машини 
на базата на чуждестранния опит също не дадоха необходи-
мите резултати. Произвежданите тогава вентилаторни пръс-
качки Перла 11 и Перла 9 поради липсата на опит и лична 

заинтересованост не само, че 
не се ползваха в предвидения 
им вариант за малообемно 
пръскане (МП), но често пъти 
така се „модернизираха”, че 
загубваха първоначалния си 
замисъл. Опитът да се на-
мери кардинално решение 
чрез производство на дру-
ги конструкции или внос не 
дадоха желаните резултати. 
Почувства се нуждата за съз-
даване на изследователска 
група, която на базата на за-
дълбочени изследвания върху 
нашите насаждения, да даде 
конкретни технологически ре-
шения. С оглед на това още 
през 1977-78 г. от НИМЕСС - 
София се проведоха широки 
полски изследвания относно 
проучване на възможности-
те за оптимално използване 
на наличните по това време 
растително-защитни машини. 
Установено бе, че пръскачки-

Продължава на стр. 8
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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

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

0889 231012, 0887 413014, 0885 331355    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

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.
     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

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 валяк 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.

ТИП МАШИНА МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, ЛВ 
БЕЗ ДДС

Силажокомбайн CLAAS JAGUAR 690 1989 4026 мч 59 000 лв.
Товарач CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7340 мч 68 000 лв.
Диск.брана AMAZONE CATROS + 3001 хидр.3-15см 2013 гум.валяк 21 000 лв.

Торачка AMAZONE
ZA-M 1500+500+1000 Profis 
Hydro

2012 Amatron 3 + кантар 20 000 лв.

Торачка AMAZONE ZA-TS Super Profis Hydro 2015 ISOBUS 33 000 лв.
Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 amatron 3  + SC + DC 67 000 лв.
Пръскачка AMAZONE UF 1801 -Super S - 24m 2008 Amatron+ 33 250 лв.
Пръскачка AMAZONE UG 4500 novaSuper S24m 2004 TG II + SC 40 000 лв.
Балопреса CLAAS VARIANT 380 RC 14 ножа 2007 подбир. 210 см 25 000 лв.
Балопреса CLAAS VARIANT 385 RC 14 ножа 2007 подбир. 210 см 29 000 лв.

ТРАКТОРИ
Производител/
модел

К.с.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere 8345R 345 2010 2300
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
Case MX 335 330 2003 8753
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 9680i 310 2006 5150

John Deere 2256 220 2001 2000

Claas Tucano 440 265 2012 1555

Claas Mega 204 197 1998 7417

ДВ, брой 82/13.10.2017 г.
Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. 

за прилагане на подмярка 4.1.2. „Ин-
вестиции в земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за развитие на 
малки стопанства“ от мярка 4 „Инвес-
тиции в материални активи“ от Програ-
мата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.
ДВ, брой 84/20.10.2017 г.
Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 3 от 2013 г. за 
прилагане на точкова система за из-
вършени тежки нарушения по смисъла 
на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съ-
вета от 29 септември 2008 година за 
създаване на система на Общността 
за предотвратяване, възпиране и пре-
махване на незаконния, недекларира-
ни нерегулиран риболов, за изменение 
на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) 
№ 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за 

отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 
и (ЕО) № 1447/1999
ДВ, брой 100/15.12.2017 г.
Споразумение за сътрудничество в 

областта на земеделието, животновъд-
ството и рибарството между Минис-
терството на земеделието, храните и 
горите на Република България и Минис-
терството на околната среда, водите и 
земеделието на Кралство Саудитска 
Арабия

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието, 
м. ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
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Продължава от стр. 2
веждаща електроенергия, с 
която захранваме електрод-
вигатели и с тях задвижваме 
ходовите колела. Търсихме 
нова и по-различна идея от 
тази на досегашния наш от-
бор. По този начин универ-
ситета ще има два отбора, 
които да се състезават в 
различни категории.
Относно категориите в 

състезанието – те са в две 
групи. Едната група са про-
тотипи: футуристични ав-
томобили, проектирани да 
намалят съпротивлението 
за максимална ефективност, 
втората група са градски 
тип автомобили. Автомоби-
лите се задвижват с един 
от следните видове източ-
ници на енергия: Двигатели 
с вътрешно горене: бензин, 
дизел, етанол, синтетичен 
дизел от природен газ (GTL) 
и компресиран природен газ 
(CNG); Електрическа мобил-
ност: водород и електриче-
ска батерия (с възможност 
за добавяне на соларен па-
нел). По този начин са обо-
собени и отделните катего-
рии в състезанието.
Категорията, която из-

брахме считаме за най-атрак-
тивна, защото водородът е 
горивото на бъдещето и съз-
даването на такъв продукт от-
правя най-сериозни предиз-
викателства към отборите. 
Убедени сме, че имаме сили-
те и уменията да преминем 
успешно през изпитанията на 
това престижно състезание. 
Името на автомобила, 

което беше предложено от 
членове на екипа и едино-
душно прието от всички, е 
HydRU. То се образува от 

първите букви на горивото 
на автомобила Hydrogen и 
началните букви на Русенски 
Университет /Ruse University/. 
Подготовката пре  мина изця-
ло по плана, който си бяхме 
съставили. Стремежът ни 
при създаване на автомоби-
ла беше да сътворим атрак-
тивна и запомняща се визия, 
като обръщахме внимание 
дори на най-дребните детай-
ли, защото те са носителите 
на характера и уникалността 
на всяко едно изделие. При 
създаването на техниче-
ските решения, основният 
принцип, от който сме се 
ръководили, е за намиране 
на опростени, сигурни и без-
проблемно работещи реше-
ния. Всички компоненти от 
автомобила сме направили 
сами – рамата, окачването, 
купето на автомобила, елек-
трониката. Всичко е праве-
но в Русенския университет 
от студенти и докторанти, с 
помощта на преподаватели. 
Решенията относно дизай-
на на автомобила вземаме 
колективно. Имахме много 
варианти относно външния 
вид. Окончателният вариант, 
който вече всички са виж-
дали, е в резултат на гла-
суване на екипа на HydRU. 
От първоначалния вариант 
на разработката HydRU - R1, 
показана на 6 май 2017 г. в 
София, отделните елементи 
претърпяха сериозна про-
мяна – купето е значително 
олекотено, благодарение на 
по-леки детайли по него, оп-
тимизирана е ходовата част 
и електрониката на автомо-
била. Проведохме тестове и 
оптимизирахме отделни де-
тайли и възли. Работихме не-

уморно и без почивка през 
лятото, много често и до 
късно вечер. Но създадохме 
един напълно завършен ав-
томобил и определено един 
сплотен и силно мотивиран 
екип – отборът на HydRU. 
Имаме пълната подкрепа на 
ръководството на Русенския 
университет, на община Русе 
и на Фондация „Русе - град 
на свободния дух” , на над 
20 фирми, които са и наши 
спонсори.
Отборът на Русенския 

университет участва в 
предварителния кръг на 
Shell Eco-marathon – със-
тезанието Challenger Event 
в Истанбул 22 - 24 септем-
ври 2017 г. В състезанието 
участваха 15 студенти, док-
торанти и преподаватели от 
нашия отбор.

HydRU е най-новия отбор 
на България, който участва 
в състезанието. Безупречно-
то техническо състояние на 
колата HydRU – R2 позволи 
на отбора да премине пръв 
техническата инспекция и 
да започне своите тестове 
на пистата. Отборът напра-
ви пълния брой опити, които 
му бяха позволени и най-до-
брият резултат, който поста-
ви, е 96 км с един кубичен 
метър водород. По време 
на състезанието комисия 
от технически комисари по-
стави изключително висока 
оценка за качеството на ав-
томобила и неговия дизайн, 
в резултат на което отбор 
HydRU Racing Team на Ру-
сенски университет „Ангел 
Кънчев” спечели приза за 
най-добър дизайн на Shell 
Eco-Marathon Challenge Event 
– Turkey 2017. Това е награда 

както за външния вид на ав-
томобила, така и за всички 
негови детайли и системи. 
Безупречното изпълнение 
на всички елементи беше га-
ранция за този голям успех. 
За пръв път в десетгодиш-
ната история от участието 
на България в състезанието 
български отбор печели по-
добна награда. Отборът по-
стигна поставената си цел 
- класиране за финалите в 
Лондон тази година. 
Пред отборът ни в бли-

зък план е подготовката на 
трети прототип на електро-
мобила задвижван с водо-
родна клетка – HydRU R3, за 
участие в състезанието Shell 
Eco-marathon в Лондон през 
юли.
Предстои ни много рабо-

та. Това, което постигнахме 
много задължава и е необ-
ходима още по-голяма мо-
билизация, а колективът ни, 
вдъхновен от изминалото 
състезание, е още по-моти-
виран.
Предстои изработване на 

ново още по-олекотено купе, 
доусъвършенстване на елек-
трониката и системите за 
управление. Ще поработим 
и по механичните предавки 
и спирачната система. 
Бяхме на среща с минис-

търа на образованието и на-
уката и заявихме готовност-
та си да работим по нова 
лаборатория за автомобили 
задвижвани със „зелена“ 
енергия, за което получихме 
подкрепа. Това е бъдеще-
то и ние ще търсим новите 
екологични решения. Това 
също е амбициозен проект. 

Д-р инж. Иван Белоев. 
РУ „Ангел Кънчев”

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА НА SHELL ECO-MARATHON 

техника и други лаборатор-
ни уреди за учебния процес 
и научноизследователската 
работа. Микроскопската тех-
ника е оборудвана с дигитал-
ни камери, което позволява 
наблюдаваните обекти да 
бъдат презентирани в реални 
условия. 
В ЛТУ съществува дълго-

годишна традиция за провеж-
дане на учебни практики по 
профилиращите дисциплини в 
реални условия. Практиките 
се провеждат в реална про-
изводствена обстановка, във 

фирми за растителна защита,  
частни стопанства и др. 
Катедрата разполага със 

собствена библиотека, като 
голяма част от книгите са да-
рени от семейството на проф. 
Стойне Григоров.
Висока оценка за качест-

вото на обучение по РЗ да-
ват и работодатели, в чиито 
структури работят специали-
сти, завършили ЛТУ. Високо 
се оценява и широкопрофил-
ната подготовка на студенти-
те, което им дава възможност 
да работят компетентно по 
различни проблеми в облас-

тта на растителната защита. 
Потвърждение за висо-

кото ниво и качество на об-
разователната дейност в 
професионално направление 
„Растителна защита” са и ре-
зултатите от проведените рей-
тингови проучвания на ВУ и 
професионални направления 
в България, които показват, че 
обучението по професионал-
но направление „Растителна 
защита” в ЛТУ се нарежда на 
второ място от общо три бъл-
гарски университета.  
Студентите завършили 

професионално направление 

„Растителна защита” в АФ на 
ЛТУ се реализират успешно 
като: ръководители и експер-
ти в системата на Национал-
ната служба по растителна 
защита към МЗХГ, областни 
земеделски служби, в про-
изводствени  и обслужващи 
земеделски кооперации, в 
консултантските служби за 
научно обслужване на земе-
делието, в застрахователни 
компании, в научноизследо-
вателски институти и опитни 
станции, бизнес и консултант-
ски фирми. 
Доц. д-р Катя Тренчева, ЛТУ

ОБУЧЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИЦИ
Продължава от стр. 2

Информация
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РЗ

122 ГОДИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 3
прилагат продуктите за рас-
тителна защита при произ-
водството на растениевъдна 
продукция. През 2017 г. има 
193 заявки, а са издадени 163 
разрешения за продукти за 
растителна защита по раз-
лични процедури на разреша-
ване. Регистрирани са 4 бр. 
торове.
Дирекция „Растителна за-

щита и контрол на качеството 
на пресни плодове и зеленчу-
ци” (РЗККППЗ) методически 
ръководи, координира и кон-
тролира дейността на ОДБХ в 
три направления – фитосани-
тарен контрол, икономически 
важни вредители и контрол 
на качеството на пресните 
плодове и зеленчуци.
Регистрираните произво-

дители в официалния регис-
тър за фитосанитарен контрол 
(ФСК) за първото полугодие 
на 2017 година са 3045 броя.  
При производството на рас-
тения и растителна продук-
ция са извършени над 3000 
броя инспекции и са взети 
2250 броя проби за лабора-
торен анализ в регионалните 
лаборатории. В Централната 
лаборатория по карантина 
на растенията са постъпили  
1450 броя проби. Издадени са 
900 броя фитосанитарни рас-
тителни паспорти на стоки от 
местно производство за пър-
вото полугодие на 2017 година 
за страната и ЕС и  52 броя 
здравни свидетелства. Извър-
шени са 5800 броя инспекция 
на пратки от растения и рас-
тителни продукти за износ, за 
съответствие с фитосанитар-
ните изисквания на страната 
вносител.  Издадени са 11800 
броя фитосанитарни сертифи-
кати за износ, съгласно из-
искванията на Международ-
ната конвенция за Растителна 
защита  /МКРЗ/ и 137 броя  
ФСС за реекспорт.
Основната цел на дей-

ностите по наблюдение върху 
развитието на икономически 
важните вредители е държа-
вата да разполага с вярна, 
точна и обективна информа-
ция, която да подпомага взе-
мането на политически реше-
ния, касаещи опазването на 
растенията и растителните 
продукти. През 2017 г. инспек-
торите по растителна защита 
на БАБХ извършваха систем-
ни наблюдения върху разви-
тието и разпространението 

на 116 броя неприятели, бо-
лести и плевели в различните 
агроекологични райони на те-
риторията на цялата страна.
Като цяло през стопанска-

та 2016 г. – 2017 г. в страна-
та, при земеделските култу-
ри  нямаше предпоставки за 
сложна фитосанитарна обста-
новка.
Експертите на БАБХ и 

ОДБХ изготвят, издават и 
разпространяват „Бюлетин 
за поява, разпространение, 
плътност, развитие, степен 
на нападение, срокове, на-
чини и средства за борба с 
вредителите по земеделските 
култури”. Чрез бюлетините 
земеделските стопани се ин-
формират и за новите норма-
тивни документи в областта 
на растителната защита, как-
то и за новоразрешените про-
дукти за растителна защита и 
торове. Визуалната диагно-
стика и консултантските услу-
ги на място при земеделския 
производител са незаменим и 
независим помощник при оп-
ределяне степента на нападе-
ние и точния момент за про-
веждане на химичен контрол 
в конкретното насаждение. 
Законът за защита на расте-
нията въвежда консултантски 
услуги за интегрирано упра-
вление на вредителите.
Важно условие за взема-

не на правилното решение са 
определените прагове на ико-
номическа вредност (ПИВ) 
при основните неприятели и 
болести по земеделските кул-
тури. През 2017 г. праговете 
се актуализираха от работна 
група, сформирана от минис-
търа на земеделието, храни-
те и горите, в която участва-
ха представители на МЗХГ, 
БАБХ, научни организации и 
висши училища в областта на 
растениевъдство и се утвър-
диха със Заповед на изпъл-
нителния директор на БАБХ. 
Определени бяха прагове на 
икономическа вредност за 
277 броя вредители при 38 
броя култури. Актуализиран 
бе и Списъкът на биологични-
те агенти, които могат да се 
прилагат в Република Бълга-
рия. Той се изготви от меж-
дуведомствена работна група, 
утвърдена със Заповед от ми-
нистрите на двете министер-
ства – МЗХГ и МОСВ.
През 2017 г. БАБХ при-

ложи, разработените през 
2012-2015 г., три Национални 

програми за контрол на вре-
дители. На основание на тях 
бяха разработени и нотифи-
цирани и държавни помощи.
По Държавна помощ 

„Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски 
производители, свързани с 
изпълнение на мерки по „На-
ционална програма от мерки 
за контрол на Доматен ми-
ниращ молец Tuta absoluta 
Meyrick (Lepidoptera)”, през 
отчетния период в страната 
са издадени 176 бр. предпи-
сания за извършване на рас-
тително-карантинни меропри-
ятия. Обследвани са 16632,258 
дка домати оранжерийно и 
полско производство.
По държавна помощ 

„Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски 
производители, свързани 
с изпълнение на мерки по 
„Национална програма от 
мерки за контрол на поч-
вени неприятели по карто-
фите от сем. Телени червеи 
(Elateridae)”, през 2017 г. 
в Областните дирекции по 
безопасност на храните, кан-
дидатствалите земеделски 
стопани са подали 273 бр. 
декларации за нападнати 
27652,626 дка картофи.
По държавна помощ 

„Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски 
про из водители, свързани с 
изпълнение на мерки по „На-
ционална програма за кон-
трол на вредителите по трай-
ни насаждения през 2017 г. 
са кандидатствали 4515 бр. 
земеделски стопани. Обхва-
нати са 34520,471 дка ябълки, 
3868,203 дка круши, 33210,488 
дка праскови, 33656,116 дка 
кайсии, 66713,431 дка сли-
ви, 120819,044 дка череши и 
вишни, 2010,700 дка ягоди и 
12137,349 дка малини.

- Кои са най-честите про-
блеми, с които се сблъскват 
вашите специалисти?

- Към настоящия момент 
броят на експертите, които 
обслужват дейностите, свър-
зани с прилагането на зако-
нодателството в областта на 
растителната защита е край-
но недостатъчен. Това е пред-
поставка за невъзможност 
цялостно да бъде обхваната 
дейността и да се реагира 
навреме и адекватно на по-
стоянно изникващите пробле-
ми, в резултат на свободното 
движение на хора и стоки, в 

т.ч. – на растения, растителни 
продукти и други обекти.
Заплащането на труда на 

заетите в държавния сектор 
експерти е ниско и не ко-
респондира с високите дохо-
ди, които предлагат частните 
фирми, заети с производство 
на земеделска продукция и 
в областта на търговията с 
ПРЗТ. Това е причина за ви-
сокото текучество на кадри 
от държавния към частния 
сектор, което от своя страна 
осуетява приемствеността и 
предаването на професиона-
лен опит от утвърдени експер-
ти на млади колеги. Липсата 
на достатъчно финансови 
средства за техническо оси-
гуряване и оборудване на 
експертите (автомобили, ком-
пютри, софтуерни продукти и 
т.н), както и невъзможността 
за ежегодно подсигуряване 
повишаване нивото на техни-
те компетенции са причина 
младите колеги да нямат ин-
терес да се развиват в тази 
област, а вече утвърдени екс-
перти - да търсят по-добра 
реализация и материално за-
плащане.

- Каква е ролята на Деня 
на растителнозащитника?

- Всяка година на 16 яну-
ари се отбелязва професио-
налния празник на работещи-
те в областта на растителната 
защита. Днес земеделието се 
основава на концепцията за 
устойчиво развитие. Едно от 
основните  направления е 
растителната защита. Целта 
на всички, работещи в тази 
област е производство на по-
вече и по-качествена храна, 
при максимално запазване 
на естественото биологично 
равновесие, на основа из-
веждането на растително-за-
щитни практики с обосновано 
и оптимално използване на  
продукти за растителна защи-
та и торове.

16 януари е празник на 
всички агрономи, научни ра-
ботници и експерти, които ра-
ботят в областта на растител-
ното здраве. На този ден се 
отчита важността на профе-
сията, прави се равносметка 
на постигнатото. Начертават 
се перспективите и задачите 
за предстоящата година. От-
дава се заслужено внимание 
на всички специалисти, които 
работят в областта на расти-
телната защита. 

Доника Асенова
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EКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ
Продължава от стр. 3
навлизат вече нови пестици-
ди на базата на растителни 
екстракти (фитопестициди), 
които имат репелентно и 
токсично действие спрямо 
вредителите. Основната цел 
е редуциране употребата на 
химични продукти за расти-
телна защита (ПРЗ). 
Липсата на знания и не-

правилното приложение на 
ПРЗ е една от големите за-
плахи при провеждането на 
растително-защитните меро-
приятия. Организацията по 
прехрана и земеделие на 
Обединените нации (FAO) 
насърчава изследванията 
за предотвратяване и на-
маляване на вредителите в 
световен мащаб. Тези из-
следвания обхващат нама-
ляването на популацията на 
вредители, чрез използване 
на методи за повишаване 
устойчивостта на растения-
та-гостоприемници, иденти-
фикация и използване на би-
ологични агенти за контрол. 
Изследванията обхващат и 
процеса на разработване и 
откриване на нови пестици-
ди, селективни към полезни-
те видове, както и тяхното 
прилагане на практика, а 
също и изследвания върху 
връзката между използвани-
те пестициди и опазването 
на околната среда.
ХИМИЧЕСКИ МЕТОД ЗА 
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ
Предимства: Бързо-

действащ; Лесно приложим.
Недостатъци: Развитие 

на резистентност в попула-
циите на вредителите; За-

мърсяване на продукцията и 
околната среда с остатъчни 
количества; Дълбоко и трай-
но нарушаване на биологич-
ното равновесие в агроце-
нозите в полза на вредните 
видове.
БИОЛОГИЧЕН МЕТОД ЗА 
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ
Предимства: Не предиз-

виква резистентност; Безо-
пасен за хората и околната 
среда.
Недостатъци: Бавно 

действащ; Изисква поддър-
жане на оптимални условия 
– влага, температура и др., 
както за развитието на кул-
турата, така и за полезните 
видове.
Основни болести при 

доматите са: вирусни (тю-
тюневомозайчен вирус ТоМV 
- tomato mosaic virus, краста-
вично мозаичен вирус СМV 
-  cucumber mosaic virus, ви-
рус на доматената бронзо-
вост TSWV -  tomato spotted 
wilt virus); бактерийни (чер-
но бактерийно струпясване 
- Pseudomonas syringae pv. 
tomato, бактерийно струпяс-
ване - Xanthomonas vesicatoriа 
и X. еuvesicatoria, бактерий-
но изсъхване Clavibacter 
michiganensis subsp. 
michiganensis); гъбни: кар-
тофена мана (Phytophthora 
infestans); брашнести мани 
(Leveillula taurica, Oidium 
neolycopersici); сиво гниене 
(Botrytis cinerea); кафяви лист-
ни петна (Alternaria solani). 
Основни неприя-

тели при доматите са: 
оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum); 

тютюнев (Thrips tabaci) 
и западен цветов трипс 
(Frankliniella occidentalis); 
доматен миниращ молец 
(Tuta absoluta); нощенки 
(Lepidoptera, Noctuidae); те-
лени червеи (Elateridae); 
паяжинообразуващи акари 
(Tetranychidae); галови нема-
тоди (Meloidogyne). 
Алтернативни средства 

за контрол на вредители 
при отглеждането на дома-
ти:  Фитопестициди (ботани-
чески продукти); Минерални 
и растителни масла; Биопре-
парати (микробиални проду-
кти за растителна защита) 
Микробиалните продукти 

съдържат като активно ве-
щество микроорганизми или 
продукти от тяхната жизне-
на дейност. Те имат редица 
предимства: не замърсяват 
околната среда; имат тясна 
специализация; проявяват 
висока ефикасност, после-
действие и верижни реакции 
след внасянето; практически 
не спомагат за създаване на 
резистентност в популации-
те на вредителите. 
Днес се прилагат бак-

терийни, гъбни и вирусни 
стандартизирани продукти, с 
определена формулировка и 
активност: Биоагенти – хищ-
ници и паразити; Устойчиви 
сортове; Покривни култури; 
Агротехнически средства са:  
Обработка на почвата: Ли-
шаване от храна; Пряко ме-
ханично унищожаване; Зао-
раване на някои неприятели 
на по-голяма дълбочина; Из-
карване на вредителите на 
повърхността, където са 

изложени на неблагоприят-
ни климатични условия; се-
итбообръщение; напояване; 
унищожаване на плевелните 
растения. Физико-механични 
средства (лепливи плоско-
сти; светлинни и хранител-
ни примамки; феромонови 
уловки). 
Биопродукти използвани 

за контрол на вредителите:
 Тиморекс 66 ЕК 0,5-1% 

(а. в. екстракт от австралий-
ско чаено дърво Melaleuca 
alternifolia) срещу мани, браш-
нести мани, алтернариоза и 
сиво гниене; 
 НимАзал Т/С 0,3% (а. 

в. азадирахтин, екстракт от 
Azadirachta indica A. Juss.) 
срещу доматен миниращ 
молец, обикновен паяжиноо-
бразуващ акар;
 Рапакс 100 мл/дка (а. 

в. Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki щам EG 2348) срещу 
доматен миниращ молец, па-
мукова нощенка;
 Натуралис 100 мл/дка 

(а. в. Beauveria bassiana щам 
АТСС74040) срещу белокрил-
ки, трипсове, обикновен пая-
жинообразуващ акар, телени 
червеи;
 Хеликовекс 20 мл/дка 

(а. в. Helicoverpa armigera 
nucleopolyhedrovirus Hear NVP, 
DSMZ-BV0003 – 7,5 x 1012 ви-
русни тела/литър) срещу па-
мукова нощенка;
 Преферал (а. в. 

Paecilomyces fumosoroseus) 
срещу оранжерийна бе-
локрилка.
Доц. д-р Винелина Янкова,
Проф. д-р Стойка Машева,

ИЗК „Марица”, Пловдив

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
те Перла 9 се използват в крайно нера-
ционален режим, с високи разходи на 
работна течност и малък работен захват. 
Резултатите показаха, че тази пръскач-
ка е най-добрата към момента и може 
да работи с два пъти по-голям захват и 
с два пъти по-малък разход на работна 
течност.
Това наложи през 1981 г. със за-

повед на председателя на НАПС (сега 
Министерство на земеделието, храни-
те и горите) да се изгради колектив от 
различни специалисти за разработва-
не на ефикасна и икономически обос-
нована технология за опазването на 
лозята, която да се внедри в цялата 
страна. За целта със специалисти от 
ИЗР - Костинброд, НИМЕСС – София, 
ИЛВ - Плевен и др. бе създаден колек-
тив за „Изследване възможностите за 
прилагане на малообемното (МП) и ул-

трамалообемно пръскане (УМП)”. 
МП се провеждаше с Перла 9, а 
УМП с внесената за целта немска 
пръскачка „МАНТИС”. Изследва-
нията се провеждаха върху площи 
от 200-300 декара при МП и 30-50 
декара при УМП в опитното поле 
на ИЛВ – Плевен.
За препарати се ползваха при 

МП - Купроцин + Ело, а при УМП 
разработения за целта препарат 
„Лозагрин”. Той  бе разработен от 
колектив: инж. Б. Захариев от Ми-
нистерството на химическата про-
мишленост, н. с. инж. Ц. Присадашки от 
НИМЕСС - София, ст. н. с. Ив. Маленин 
от ИЛВ - Плевен и инж. Бъчваров от неф-
тохимическия комбинат - Плевен. Изслед-
ванията по недвусмислен начин показа-
ха, че успешна борба с картофената мана 
по лозята може да се води при работа с 
Перла 9 и Купроцин + Ело при разходи 

от 20-30 л/декар, т. е. 3-5 пъти по малки 
от използваните тогава, а при работата с 
пръскачка Мантис с разходи от 0,7 до 1,5 
л/декар с препарата Лозагрин, т.е. с от 
50 до 100 пъти по-ниски разходи. 

Гл. ас. д-р инж. Иван Мортев, 
Проф. д-р инж. Георги Костадинов, 

Доц. д-р инж. Цачо Присадашки

Продължава от стр. 4

Фиг. 1. Пръскачка ПВ-200 за планински 
райони теглена от животинска тяга

(Следва)
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 Стоп Фрийз е ефективно, мощно за-
щитно средство за борба с негатив-
ните последствия по земеделските 
култури причинявани от  слани. 

 Стоп Фрийз осигурява на растени-
ята основни градивни единици на 
протеина. За правилното протича-
не на цъфтежа и оплождането са 
необходими богатите на цистеин 
протеини, в синтеза на които аз-
отът играе важна роля.

 Стоп Фрийз осигурява важни ком-
поненти за формирането и тран-
слокирането на скорбяла, захари 
и мазнини. Поддържа баланса на 
соли и вода в клетката - ключов 
фактор за по-голяма устойчивост 
на измръзване.

 Стоп Фрийз осигурява компоненти 
за правилното протичане на цъф-
тежа, формирането и подсилването 
на клетъчната стена, транспорта на 
захари и синтеза на хормони. 

 Стоп Фрийз осигурява градивни 
елементи на клетъчните стени и 
енергийни депа. В борбата с из-
мръзването, те повишават плът-
ността на цитоплазмата и здрави-
ната на клетъчната стена.

 Стоп Фрийз осигурява хумусен 
фактор, който стимулира производ-
ството на антиоксиданти в растени-
ята, които от своя страна редуцират 

наличието на свободни радикали и 
предпазват клетката от увреждане.

 Стоп Фрийз доставя на растението 
аминокиселини - мощно средство 
за повишаване устойчивостта на 
растенията към стресови фактори, 
като измръзване, високи и ниски 
температури, засушаване.

 Стоп Фрийз – доставя на расте-
нието микроелементи, участващи 
в процеси като дишане, фотосин-
теза, фиксация и асимилиране на 
макроелементи, и които са част от 
защитния механизъм на растенията 
срещу измръзване и засушаване.

 Стоп Фрийз е течен серум, оси-
гуряващ защита срещу неблаго-
приятните последствия от сланите 
върху добива и качеството на про-
дукцията.

 Стоп Фрийз редуцира точката на 
измръзване, което осигурява висо-
ка възвръщаемост и висококачест-
вени добиви.

 Стоп Фрийз осигурява изключител-
но необходимите макро- и микрое-
лементи за оптималното протичане 
на цъфтежа и оплождането.

 Стоп Фрийз е мощно средство за 
превенция и бързо възстановява-
не на растенията от стресови фак-
тори.

 По материали на Тангра

БОРБАТА 
С ИЗМРЪЗВАНЕТО
Ежегодно сланите нанасят големи 

щети върху земеделските култури. От 
първостепенно значение е предпри-
емането на мерки за превенция на из-
мръзването и минимизиране загубите 
в производството. Различни  са мер-
ките, които трябва да се предприемат. 
Например, при трайните насаждения 
изборът на място, сортове и култура 
предопределят цялостното развитие 
на производството. В практиката често 
тези фактори не са взети под внима-
ние, а дори и това да е направено — те 
се оказват недостатъчни в борбата със 
сланите. Превенцията е набор от ком-
плексни решения, които минимизират 
негативните икономически последствия 
от измръзването. 
Джи Ти Кемикълс (САЩ) създаде 

Стоп Фрийз —продукт, който редуцира 
точката на измръзване на цитоплазма-
та и прави културите по-устойчиви на 
ниските температури. При разработката 
на Стоп Фрийз са поставени две ос-
новни цели – осигуряване на оптимална 
защита на културите, които са високо-
рискови по отношение на измръзването 
и осигуряване на оптимални количества 
хранителни вещества, с цел правилно-
то протичане на процесите цъфтеж и 
оплождане, с което да се гарантира за-
лагането на максималния добивен по-
тенциал на културата. 

ПОЛЗИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА 
НА СТОП ФРИЙЗ
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гр. Нова Загора 8900, кв. Индустриален П.К 69
Тел.: 0457/66731; 62638; факс:0457/62612
GSM: 0885/604 028; 
e-mail: office@perla-bg.com; mnr_perla@abv.bg

Вашият партньор в земеделието!
Техника за растителна защита

Почвообработваща 
техника
Дървообработващи 
машини
Резервни части и 
услуги

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели 
трактори и комбайни на фир-
ма NEW HOLLAND и съответ-
стваща 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

Предлага изградени цялостни 
решения - доставка на оборудване, 
изграждане на компютърни мре-
жи, внедряване на системата, обу-
чение на потребителите, сервиз, 
издателска дейност и доставка на 
консумативи.
Цялостно комплексно обслуж-

ване на фирми - от регистрацията 
до офис обзавеждане, поддръжка и 
доставка на офис консумативи.
Разполага с екип от опитни и 

енергични специалисти, които са 
готови да намерят индивидуално 
решение на Вашия проблем.

тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 
0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bgПредаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

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

Предаване за земеделието “Изгрев”
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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 на 18х3м-60m

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
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