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Борса за семена

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

ДЕН НА 
РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИКА

24 ГОДИНИ 
МЕЖДУНАРОДНА БОРСА ЗА СЕМЕНА

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАТИ, 
КОИТО ЦЯЛ СВЯТ ПОЗНАВА

Продължава на стр. 4

Продължение от брой 1
Още през първата година на изследванията пръскачката 

Мантис, независимо от високите  технологически показатели 
(монодисперсен факел), показа незадоволителна експлоата-
ционна надеждност за работа върху толкова големи площи. 
Това наложи търсенето на други конструкции ротационни 
разпръсквачи, осигуряващи монодисперсен капков спектър 
но при по-ниски обороти, които са във възможностите на 
широкоразпространените у нас хидромотори. За целта бе 
необходимо създаването на подходяща лабораторна база в 
НИМЕСС, която да позволи провеждането на широка изсле-
дователска работа. За тези нужди в НИМЕСС - София се 
разработи универсален стенд за изследване на ротационни 
разпръсквачи с различни диаметри и конструкция при раз-
личен режим: обороти, дебит на работната течност, скорост 
на въздушния поток, скорост на придвижване. До тогава ро-

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ 
НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   Цачо Присадашки Георги Костадинов Иван Мортев

Продължава на стр. 6

Международната борса за семе-
на и посадъчен материал в Добрич 
ще бъде открита на 30 януари и ще 
продължи до 3 февруари. Организа-
тор е „Добрички панаир” АД. Участват 
производители на семена за пролет-
ни и есенни култури, за зеленчуци, 
цветя и овошки. В спортния комплекс 
„Простор” ще се предлагат и торове, 
торо-почвени смески, инсектициди,  
хербициди, фунгициди, препарати за 
растителна защита, биологични сред-

ства за растителна защита, парници, 
оранжерии и специализирана литера-
тура. Нетрадиционно в изложението 
се включват и фирми, които предлагат 
земеделска техника.
Първото издание на Борсата за 

семена е от 1995 г. От 1998 г. изло-
жението се провежда под егидата на 
Министерството на земеделието, хра-
ните и горите.

„Добрички панаир“ АД е създаден 
с цел организиране на изложения, 

панаири, пазари и семинари, основ-
но с агронасоченост. Изложенията се 
провеждат от 1993 година. Добрич е 
най-подходящият район в страната за 
провеждане на такъв тип мероприятия, 
защото в областта са най-големите зе-
меделски производители. Допълнител-
но се правят и 2-3 пазара през годи-
ната с търговски характер – на тях се 
предлагат стоки за бита, дрехи и др.

По материали 
на „Добрички панаир” АД

Една от основните задачи на селско-
то стопанство и в частност на растени-
евъдството е  производството на висо-
кокачествена и с по-ниска себестойност 
продукция с цел задоволяване нараства-
щите изисквания на хората към качест-
вото на храните и нуждите от суровини 
за промишлеността. Това е свързано с 
опазването на растенията от причините-
ли на болести, вредни насекоми и акари, 
нематоди, гризачи и др. и борба с пле-
велната растителност и плевелите. При-
чините за увеличаване на броя и значе-

нието на вредителите са в развитието на селскостопанското 
производство през последните години, в благоприятните хра-
нителни условия за развитие и размножаване на насекомите, 
засиления търговски обмен между страните от Европа с тези 
от други континенти, развития туризъм и движението на ми-

ПРАВИЛНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – 
ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ

Евдокия Станева

Продължава на стр. 8

На 16 януари в Аграрния университет в Пловдив бе от-
белязан Професионалният празник на растителнозащитника и 
122 години растителнозащитна дейност в България. Организа-
тори на събитието бяха Българска агенция по безопасност на 
храните (БАБХ), Българска асоциация за растителна защита 

Продължава на стр. 8

Домати се отглеждат в 
целия свят и безспорно са 
най-популярната зеленчуко-
ва култура, с многообразно 
приложение. Българската 
селекция работи и предлага 
не малък брой сортове до-
мати, притежаващи висока 
продуктивност, високо ка-
чество, устойчивост на би-
отични и абиотични факто-
ри.  Създадените български 
сортове домати отговарят 
на всички изисквания за 
ефективно производство, 
както по количество, така 
и по качество и са достой-
ни конкуренти на чуждите.  
Те са с по-добра адаптив-
на способност, тъй като са 
създадени при нашите поч-
вени и климатични условия.  
Правилният избор на сорт 
има решаващо значение за 
получаването на висок до-
бив и качествена продукция. 
Прилагането на подходяща 
агротехника може да осигу-
ри максимално проявление 

на потенциалните възмож-
ности на сорта и да гаран-
тира по-висококачествена 
продукция.
За да задоволи изисква-

нията на производителите, 
преработвателите, търговци-
те и консуматорите селекци-
ята се стреми да предложи 
нови сортове с различна 
дължина на вегетационния 
период, с по-висока про-
дуктивност, по-добри хи-
мико-технологични качества, 
устойчиви на повече иконо-
мически важни болести и не-
приятели и да запази добри-
те вкусови качества и аромат 
на българския домат. Наблю-
дава се търсене на старите 
местни сортове, които бяха 
позабравени. Българският 
консуматор желае възстано-
вяване и запазване на тра-
диционните вкусови качества 
на доматите. 
Местните популации и 

сортове са известни като 
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Борса за семена

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ
Произвежда  и предлага  базови и 

сертифицирани семена и посадъчен ма-
териал от сортове и хибриди, създадени 
в Института - пшеница, царевица, овес, 
полски фасул, люцерна, грах, фий и но-
воселекционирани семенни и безсеменни 
десертни сортове лози.

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност 
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прила-
гането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения, 
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за 
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, лю-
церна и производство на лозов посадъчен материал.

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www. izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ПРЕДЛАГА
оригинални базови семена с гарантиран произход 

и качество от собствени сортове зърнено-житни култури, 
реколта 2017 г.:

За контакти: тел. 058/653 275; 058/603 125

ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА:
Група А: Мерилин, Лазарка, Галатея, Пчелина 
Група Б: Енола, Драгана, Кристи, Калина, Рада, Косара, 

Божана, Горица 
Група В: Карат, Карина, Киара, Кристал 

Цена: 850 лв./тон без ДДС
ТРИТИКАЛЕ: Колорит, Атила, Добруджанец 

Цена: 850 лв./тон без ДДС
ЕЧЕМИК: Ахат                    Цена: 850 лв./тон без ДДС

Добруджански земеделски институт предлага и огра-
ничени количества сертифицирани семена от пшеница, 
реколта 2016 г., на цена 650 лв./тон без ДДС.
Предлаганите сортове са доказани във времето 

като най-подходящи за условията на България и ус-
пешно съчетават висок добив и качество!

Резитбите на зелено 
оказват влияние върху 
правилния растеж, до-
бива и качеството на 
гроздето. Правилното 
им извършване влияе 
върху опазването на 
лозата от патогени и 
неприятели. Чрез тях 
се регулира  растежа 
на лозовото растение. 
Зелените резитби са 
продължение на основната резитба. Към тях се отнасят 
следните манипулации: филизене, прищипване, кършене, 
колтучене, колцуване, прореждане на гроздове, прореждане 
на зърна и прореждане на листа.

РЕЗИТБИ НА ЗЕЛЕНО 
В ЛОЗЯТА

Продължава на стр. 7
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Зеленчукопроизводство

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАТИ, КОИТО ЦЯЛ СВЯТ ПОЗНАВА

“златен фонд на селекцията”. 
Формирайки се под влияние 
на продължителен естествен 
или изкуствен отбор в една 
или друга местност, те много 
добре се приспособяват към 
неблагоприятните условия на 
даден район. Много от мест-
ните сортове се разглеждат 
не само като източници на 
адаптивни признаци, но и 
като геноносители на устой-
чивост към патогени, на до-
бри вкусови качества на 
плодовете и други стопански 
ценни признаци.
Сорт Алено сърце – 

най-новият индетерминан-
тен сорт домати, създаден в 
ИЗК ”Марица” – гр. Пловдив 
чрез многократен индивиду-
ален отбор в местна попула-
ция известна като „Биволско 
сърце“. Растенията са мощно 
развити, стъблото е средно 
дебело със средно дълги до 
дълги междувъзлия. Листата 
се обикновени. Съцветия-
та са прости, разположени 
през три листа, формиращи 
по 2-5 плода. Узрелите пло-
дове са интензивно алено-
червени, сърцевидни, много 
едри със средна маса 300-
700 g, многокамерни, месе-
сти, плътни, без целулоза, 
с нежна текстура и кожица, 
с много добри вкусови ка-
чества и приятен доматен 
аромат, предназначени за 
свежа консумация. Сухо ве-
щество, рефрактометрично - 
5,2-5,5%. 
Сортът е с добра адап-

тивна способност и може да 
се отглежда, както в култи-
вационни съоръжения, така 
и на открито – при полски 
условия за ранно и средно-
ранно производство. При 
оранжерийни условия доби-
вите са  – 5000-7000 kg/da, а 

при полски условия 4500-6000 
kg/da.
Алено сърце се отглежда 

на висока опорна конструк-
ция, растенията се превърз-
ват и редовно се колтучат, 
подходяща схема за разсаж-
дане едноредово, 70-80/30-35 
см, на 6-8 съцветия или без 
прекършване на растежния 
връх.
РАННО ПРОИЗВОДСТВО
За полиетиленови оран-

жерии и ранно полско про-
изводство се отглеждат само 
хибридни сортове домати 
основно полудетерминантни 
и по-рядко индетерминант-
ни, ранозрели, високопроду-
ктивни, с добра адаптивна 
способност към неблагопри-
ятните климатични условия и 
устойчиви на стопански ва-
жни болести – тютюнева мо-
зайка, вертицилийно и фуза-
рийно увяхване и нематода. 
Особено внимание се отделя 
на качеството на плодовете. 
Продукцията от ранното пол-
ско производство е предназ-
начена предимно за свежа 
консумация и за задоволява-
не на вътрешния пазар и за 
износ. 
Сорт ИЗК Ники Д F1 – ра-

нозрял полудетерминантен 
хибриден сорт за полиети-
ленови оранжерии и ранно 
полско производство. Вегета-
ционният  период (от поник-
ване до узряване на плодо-
вете) е 100-102 дни. Стъблото 
е с къси междувъзлия, само-
ограничава растежа си след 
4-5 съцветие, добре облисте-
но. Плодовете са интензивно 
червени, кръгли, многокамер-
ни, без зелен пръстен, сред-
но тегло – 140-180 грама, с 
много добра твърдост и до-
бри вкусови качества. Устой-
чив на тютюнева мозайка, 
вертицилийно и фузарийно 

увяхване, и нематода. 
Среден добив 6000–7500 

kg/da. Отглежда се на ниска 
опорна конструкция, едноре-
дово 70/30 см или двуредово 
по схема 110+50/30-35.
Средноранното полско 

производство е най-широко 
застъпено в нашата страна. 
Отглеждат се както инде-
терминантни, така и детер-
минанти сортове домати. 
Продукцията е предназначе-
на за прясна консумация и 
промишлена преработка. От 
особено значение са пока-
зателите общ добив, високо 
съдържание на сухо веще-
ство, захари, киселини, ви-
тамин С, багрила, оптимална 
твърдост и транспортабил-
ност на плодовете, устойчи-
вост на болести и вкусови 
качества. За прясна консу-
мация се отглеждат индетер-
минантни и детерминантни 
сортове, с едри плодове, 
с добри вкусови качества, 
транспортабилни. 
За промишлена преработ-

ка се оглеждат детерминант-
ни сортове, с дружно узрява-
не на плодовете, дребни до 
едри, гладки, със здрава ко-
жица, непукливи, равномер-
но червени, с плътна консис-
тенция, с високо съдържание 
на сухо вещество. За произ-
водство на детски храни - с 
висока биологична стойност 
– високо  съдържание на 
-каротин, ликопен, витамин 
С. За специални продукти - 
цели белени домати, сушене, 
замразяване се подбират 
сортове технологично при-
годни за съответното произ-
водство.
Изборът на сорт трябва 

да е съобразен с технология-
та на отглеждане на домати-
те и с предназначението на 
продукцията. 
Сорт Пловдивска ка-

ротина – индетерминантен 
директен сорт домати за 
средноранно полско произ-
водство. Вегетационният пе-
риод е 104-107 дни. Сортът 
Пловдивска каротина е съз-
даден в резултат от между-
видова хибридизация меж-
ду културния вид Solanum 
lycopersicum - сорт Ачи (от 
ликопинов тип) и дивия вид 
Solanum сhilense (от -каро-
тенов тип) и последващ целе-
насочен индивидуален отбор 
в разпадащите се хибридни 
генерации. Използването на 

дивите видове в качеството 
на донори на устойчивост 
към абиотичен и биотичен 
стрес и висока биологична 
стойност е особенно важно, 
независимо от трудностите и 
продължителността на селек-
ционния процес при между-
видовата хибридизация.

 Растенията са жизне-
ни, с неограничен растеж. 
Стъблото е здраво, леко 
овласено. Листата са обик-
новен тип. Съцветието е тип 
проста китка. Неузрелите 
плодове са светлозелени, 
без зелен пръстен, а узре-
лите са с интензивно оран-
жев цвят, без напетняване. 
Плодовете са средно едри 
(70-90 g), кръгли (i=0,95), 2-4 
камерни, интензивно оран-
жево оцветени с вътрешна 
червено-оранжева месеста 
част. Съдържанието на бе-
та-каротен е около 60%, а 
на ликопен 40% от общата 
пигментация, която достига 
до 6,5 мг%. Съдържанието 
на витамин С е 50-60 мг% 
- два пъти по-високо в срав-
нение с другите сортове. 
Продукцията е предназна-
чена за прясна консумация 
и промишлена преработка в 
сокове, детски и диетични 
храни. Устойчив е на верти-
цилийно и фузарийно увях-
ване. Ценността на сорта се 
определя от високата биоло-
гична стойност и уникалното 
съчетание в плодовете на 
посочените три компонента 
- витамин С, ликопен и –ка-
ротен, притежаващи високи 
антиоксидантни свойства.
Среден добив е от 4500-

5500 kg/da. Сортът се от-
глежда на висока опорна 
конструкция, едноредово по 
схема 70-80/30-35 cm, ед-
ностъблено, на 6 съцветия.
Сорт ИЗК Аля –  инде-

терминантен директен сорт 
домати, от типа чери. Веге-
тационният период е 108-110 
дни. Плодовете са с овал-
но-продълговати, интензивно 
червени, непукливи, твърди, 
с приятен балансиран слад-
ко-кисел вкус, със средно 
тегло 12-18 грама, сухо ве-
щество 8,5-9,5%. Продукцията 
е предназначена за прясна 
консумация, сушене и зам-
разяване. Устойчив е на 
тютюнева мозайка (раса 0), 
вертицилийно и фузарийно 
увяхване, и толерантен на 
нематода.

Продължава от стр. 2
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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

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАТИ, КОИТО ЦЯЛ СВЯТ ПОЗНАВА

Продължава на стр. 10

ЗА ПРОМИШЛЕНА 
ПРЕРАБОТКА

Необходимите характе-
ристики на сортовете за 
преработвателната проми-
шленост са: компактен, де-
терминантен хабитус на 
растенията, дружен цъфтеж 
и образуване на плодове, 
подходящи за еднократно 
механизирано прибиране, 

лесно откъсване и отделяне 
на плодовете от растението, 
специфични характеристики 
на плодовете като едрина, 
цвят, консистенция, сухо ве-
щество, рН и киселини.
Сорт Водолей F1 – детер-

минантен, хибриден сорт до-
мати за средноранно полско 
производство. Вегетационен 
период 106–110 дни. Расте-

нията са компактни, добре 
облистени. Узрелите плодове 
са равномерно червени, без 
зелен пръстен, средно тегло 
56-60 грама, плътни, твърди, 
непукливи, с малка и плитка 
дръжчена ямичка. Сухото ве-
щество е 5,0-5,2%. Средният 
добив е 6000–7000 kg/da.
Продукцията е подходяща 

за промишлена преработка 

– приготвяне на консерви от 
цели белени и небелени дома-
ти, доматен сок, концентрати 
и за сушене. Устойчив е на 
вертицилийно и фузарийно 
увяхване, стемфилиум и пол-
ска устойчивост на картофена 
мана. Отглежда се без опорна 
конструкция, на висока равна 
леха, по схема 120+40/25.
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40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 2

Механизация

тационни разпръскавачи у нас не бяха 
изследвани. При тези режими бяха ус-
тановени най-важните средни статисти-
чески диаметри на капковото покритие 
и разхода на енергия. Като се изхожда 
от факта, че параметрите на капково-
то покритие са основния фактор, който 
определя ефективното използване на 
работна течност и пестицид за постига-
не на максимален биологически ефект, 
се наложи разработване на съвремен-
на апаратура за оценка на това покри-
тие. Тогава у нас и в Европа липсваше 
подходяща апаратура за оценяване на 
капкови покрития. Съществуваше само 
лазерна установка за определяне диа-
метъра на капките при летеж във въз-
духа. Тъй като ефективността на рас-
тителнозащитното мероприятие зависи 
преди всичко от диаметъра и броя на 
капковите отпечатъци върху обработ-
вания обект се създаде автоматична 
телевизионна установка за анализ на 
изображение (фиг. 2). 

на работата на РЗМ и замърсяването 
на продукцията и околната среда. Тя 
позволяваше капковото покритие да 
се увеличава до 100 пъти, а капките да 
се класифицират в 6 класа и 15 под-
класа. За обработката на огромната 
информация за получаването на сред-
ните статистически диаметри (средно-
аритметичен,  средноповърхностен  и 
среднообемен) н. с. инж. Г. Костадинов 
създаде програма на алгоритмичния 
език „Фортран”. Същата бе тествана на 
ЕИМ „Изот” 310. Установката позволя-
ваше в зависимост от увеличението от 
10 до 100 пъти да се обработват капко-
ви полета с размери от 0,1 кв. см до 
2 кв. см. Времето за анализиране на едно 
поле бе 30 секунди, което беше от 10 до 
30 пъти по-бързо от ръчното. Точността 
на измерване бе многократно по-голя-
ма от ръчната обработка. Установката 
позволяваше и бързо и точно планиме-
триране на листната маса, което поз-
воли при всички изследвания да се оп-
ределя действително оползотворената и 
загубена работна течност. Създадените 
по-късно персонални компютри позво-
лиха да се създаде второ поколение 
телевизионна установка към Правец 82 
с помощта, на която данните излизаха 
подходящи за анализи и сравнения. Тя 
намери широко приложение при разра-
ботване на докторската дисертацията 
по опазване на лозята на ст. н. с. Ив. 
Маленин в ИЛВ - Плевен. Непрекъсна-
тото усъвършенстване на компютрите и 
телевизионните камери позволиха да 
се разработи още по-модерна систе-
ма, трето поколение, с използването на 
най-модерните телевизионни камери, и 
създаване на програма, при която вся-
ка капка се измерваше. Това позволя-
ваше да се анализират най-различни 
параметри на капковото покритие и 
графично да се изобразяват резултати-
те съобразно международните изисква-
ния. Втори екземпляр на системата бе 
изработен за нуждите на МИС (ДИЦ) 
Пловдив, което позволи значително да 
се повиши нивото на изпитването на 
различните растително защитни ма-
шини. Създадените до тогава системи 
имаха основен недостатък - работеха в 
стационарни условия. Това положение 
не позволяваше да се провежда експре-
сен контрол, в момента на нагласяване 
на машината за робота. Този основен 
недостатък бе отстранен с разработ-
ването на четвърто поколение скенер-
но-компютърна система (установка). Тя 
бе създадена през периода (1993-94г.) 
с прякото участие на ст. н. с. д-р инж. Ц. 
Присадашки, с.т. н. с. д-р инж. Г. Коста-
динов и н. с. инж. Ст. Дончев и с.т. н. 
с. д-р инж. П. Петров от Института за 
космически изследвания. Финансиране-
то на тази разработка бе по договор с 
МОН (Министерство на образованието и 
науката). Състоеше се от ръчен скенер, 
лаптоп и портативен принтер. 

Създадената система позволяваше 
оперативно в момента да се устано-
вява качеството на работа съобразно 
международните стандарти (фиг.3) и на 
тази база да се подбира най-подходя-
щият режим на работа на машините, 
съобразно качеството и реализираните 
загуби на работна течност при различ-
ните пръскания, което едва в началото 
на настоящия век предлага световно-
известната фирма SYNGENTA. Бързото 
усъвършенстване на компютрите и ши-
рокото внедряване на скенерите поз-
воли тази система във вариант стацио-
нарен скенер да намери приложение в 
докторската дисертация на н. с. инж. 
Илия Илиев от Института по пшеницата 
и слънчогледа - Ген. Тошево и Институ-
та за планинско животновъдство и зе-
меделие гр. Троян с участието на н. с. 
инж. Йордан Цветков.  

Фиг. 2. Система за анализиране 
на капкови покрития, първо 

поколение1979(А), второ поколение 
1987(Б), четвърто поколение 1993(В).

А

Б

В

Автоматичната телевизионна уста-
новка бе създадена съвместно с МЕИ 
- Ленин през 1979 г. При нея изобра-
жението от капковото покритие бе 
цифрово модулирано и след това об-
работвано. Създадената установка на 
най-високо ниво за времето си позво-
ляваше с достатъчна точност и бързина 
да се оцени капковото покритие. С нея 
се определяха средните статистически 
диаметри, плътността на капковото по-
критие и площта на капките, което е ос-
новен показател определящ качеството 

 Създадената система позволява без 
влагането на много допълнителни сред-
ства, само за закупуване на програмния 
продукт при сегашното разпространение 
на скенери и компютри, всеки фермер 
да контролира с достатъчно висока точ-
ност качеството на работа на РЗМ. Това 
може не само да намали замърсяването 
на продукцията и околната среда, но да 
постигне и значителен ефект от иконо-
мия на работна течност и пестицид при 
работата на машините в оптимален ре-
жим: разходна норма, работен захват 
и работна скорост. Многобройните из-
следвания с тази система бяха доклад-
вани на редица наши и международни 
симпозиуми.  Натрупаният опит с видео 
компютърните системи и сегашното със-
тояние на комуникационната техника 
(смартфони, таблети и интернет) поз-
воляват контролирането на РЗМ да се 
извършва като рутинна проверка, по по-
добие на другите технологични проверки 
в механизацията на земеделието. Това 
ще доведе до огромен икономически и 
екологичен ефект при провеждането на 
РЗ мероприятия.
За определяне на качеството на ра-

бота на щанговите пръскачки бе създа-
ден от с.т. н. с. д-р инж. Ц. Присадаш-
ки и с.т. н. с. д-р инж. Г. Костадинов 
стенд за определяне разпределението 

Фиг. 3. Общ вид на получените резултати 
от обработването на едно примерно 

изображение
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Лозарство

Продължава от стр. 3

РЕЗИТБИ НА ЗЕЛЕНО В ЛОЗЯТА
ФИЛИЗЕНЕ

През пролетта се премахват цели 
зелени леторасли, когато достигнат 
дължина 20-25 см. Чрез тази резитба 
се постига равномерното им разполо-
жение. Тя спомага за по-добро огрява-
не от слънцето и повишаване на фо-
тосинтезата и съответно за по-добър 
хранителен режим. Прореждането на 
зелените леторасли води до по-добро 
проветряване, с което се намалява ве-
роятността за развитие на болести. То 
улеснява третирането  на растенията с 
фунгициди и инсектициди.
В младите лозя филизенето е задъл-

жителна операция при обикновения и 
ускорения метод на формиране. При 
филизенето, през първата или втора-
та година от отглеждане на лозите на 
стъблени формировки, се оставят по 
1-2 леторасъла. През следващата годи-
на се почистват летораслите по стъб-
лото, като се оставят тези, които ще се 
използват за кордон или второ рамо.
При плододаващите лози, филизене-

то се извършва след появата на съцве-
тията, за да се разграничат плодните 
от безплодните леторасли. Филизенето 
трябва да се извърши преди първото 
третиране за мана. При него се премах-
ват лакомците по старите части на рас-
тенията, без тези, които се използват 
за  подмладяване на някое рамо или 
кордон и за създаване на плодно звено. 
Премахват се и безплодните леторасли.

КЪРШЕНЕ
Кършенето е средство за борба с 

изресяването. Премахването на веге-
тационния връх на летораста, с връх-
ните 5-8 листа, се нарича кършене. 
Тази операция предизвиква по-добро 
завързване при сортове, склонни към 
изресяване и така се увеличава доби-
вът. Кършене, извършено след цъфте-
жа допринася за по-добро изхранване 
на зърната. Чрез тази манипулация се 
намалява засенчването и се подобря-
ва проветряването на лозите и по този 
начин се намалява опасността от раз-
витие на сиво гниене. Намалява се из-
паряващата повърхност и се подобрява 
водния баланс на растението. 

 Кършенето се извършва през сре-

дата на месец юли. На летораслите над 
последния грозд се оставят 12-14 лис-
та на винените и 14-16 при десертните 
сортове. При високостъблените форми-
ровки то се прилага само при силно 
растящите  лози.

ПРИЩИПВАНЕ
Тази зелена резитба представлява 

премахване на вегетационния връх на 
леторасъла с връхните 2-3  листенца. 
Това е метод за ускорено формиране 
на младите растения и за възстановя-
ване на измръзнали лози. Целта е да 
се развият колтуци, които по-късно ще 
се използват за формиране на кордо-
ни, рамена или плодни звена. 
Целта на прищипването е да се 

ограничи изресяването и да се регули-
ра растежа на отделните леторасли. В 
някои случаи, когато върховете на лето-
раслите изразходват по-голяма част от 
постъпващите хранителни вещества за 
растеж, настъпва изгладняване на съ-
цветията и те започват да се превръщат 
в мустаци - т.н източване. С отнемане 
на върха се насочват повече хранител-
ни вещества към съцветията. Когато 
трябва да се избегне превръщането на 
съцветията в мустаци, прищипването се 
извършва след като се открият съцве-
тията. При десертните сортове източва-
нето се среща по-често. При винените 
сортове, почти не се налага да се из-
вършва прищипване. За да се избегне 
изресяването, добре е прищипването да 
се извърши 4-5 дни преди цъфтежа. 

КОЛТУЧЕНЕ
Състои се в премахване на цели или 

част от страничните леторасли (кол-
туци). В младите лозя колтученето се 
прилага при ускорения метод на фор-
миране на лозите. Извършва се при 
дължина на колтуците 20-25 см, като се 
оставят 2 колтука на лоза. Те служат 
за формиране на рамена или кордони. 
В плододаващи лозя, колтучене-

то се извършва по различни начини, 
според времето, в което се провеж-
да. Когато колтуците са малки, в зо-
ната на гроздовете, те се премахват 
изцяло. Над гроздовете не се премах-
ват целите колтуци, а се запазват до-
лните 4-5 листа. Във влажни години и 
буен растеж на лозите, колтученето 

се извършва два или три пъти. 
КОЛЦУВАНЕ

Премахва се пръстен с ширина 3-4 см 
от кората и ликото на плодна пръчка, 
зелен леторасъл или рамото на лоза-
та. С това се прекъсва оттокът на аси-
милати от листата към корените и те 
се натрупват в гроздето и летораслите 
над колцуваното място. В резултат на 
предизвиканото по този начин по-до-
бро хранене, зърната наедряват и уз-
ряването настъпва с 10-15 дни по-рано. 
Колцуване се извършва само при 

десертни сортове. Времето за извърш-
ване на колцуването зависи от разви-
тието на зелените зърна – те трябва 
да са с размери 4-6 мм. Добър резул-
тат се постига, когато се комбинира с 
прореждане на зърната и гроздовете. 
Тази манипулация отслабва силата на 
лозите и ограничава запасяването на 
кореновата система с асимилати. При-
лага се през 3-4 години.

ПРОРЕЖДАНЕ 
НА ГРОЗДОВЕ

Прилага се при десертни и винени 
сортове. Прореждането на гроздовете 
се извършва при големина на зелените 
зърна 4-6 мм. Отстраняват се малки и 
недоразвити гроздове и тези, при кои-
то има милерандирали зърна. 

ПРОРЕЖДАНЕ 
НА ЗЪРНАТА

Извършва се при десертни сортове  
с големи гроздове и зърна, също и при 
някои безсеменни сортове и се съчета-
ва с използването на съдържащи гибе-
релин препарати, за по-добро узряване 
и по-добър търговски вид на гроздовете.

ПРОРЕЖДАНЕ 
НА ЛИСТАТА

Тази манипулация цели постигане 
на по-добро качество на гроздето. С 
нея се осигурява по-добър светлинен и 
въздушен режим, улеснява се борбата 
с болести и неприятели. Премахват се 
листата в основата на летораслите, в 
зоната на гроздовете, но се запазват 
тези над тях. Прореждането на листата 
се извършва след приключване на фа-
зата прошарване на зърната.

Доц. д-р Г. Дякова, 
ас. Р. Минчева, ас. И. Иванова,

ИЗС „Образцов чифлик” гр. Русе

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

Доц. д-р инж. Цачо Присадашки
(Следва)

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
на работната течност в два варианта с 
работна широчина 1 м и 2 м. С помо-
щта на този стенд се определяше на-
пречното разпределение на работната 
течност по работната ширина на маши-
ната (фиг.4).

 Използването на стенда позволя-
ва да се контролира състоянието на 
разпръсквачите в процеса на експло-
атация.  Следенето на този показател 
си остава основна задача при използ-
ването на полските пръскачки. Прене-
брегването на този показател тогава 

Фиг. 4. Стенд за определяне 
разпределението на разпръскваната работна 
течност по работната ширина на машините

и сега води до преразход на пестицид 
от 20 до 60% и излишно замърсява-
не на околната среда и земеделската 
продукция.  

За установяване на продължителнос-
тта на живот на разпръсквачите бе съз-
даден от ст. н. с д-р инж. Ц. Присадашки 
и ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов стенд 
за ускорено изпитване износоустойчи-
востта им. Същият позволява при имити-
ращи условия да се съкрати многократ-
но времето за изпитването и установи 
дълготрайността на разпръсквачите.
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ПРАВИЛНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ
Продължава от стр. 2
лиони хора в различни части 
на света.
Вредителите оказват не-

благоприятно влияние вър-
ху растежа и развитието на 
растенията и значително на-
маляват, а в някои случаи и 
напълно унищожават доби-
вите. Това налага търсене и 
прилагане на ефикасни ме-
роприятия за борба, които са 
косвен метод за повишаване 
на добивите. 
Селскостопанските рас-

тения се отглеждат при раз-
лични климатични и почвени 
условия, което налага при-
лагането на растително-за-
щитните мероприятия да са 
съобразени с агротехниче-
ските изискания на дадените 
култури, епидемиологията на 
патогените, биоекологичните 
особености на неприятели-
те и плевелите и условията 
на околната среда. Голямото 
разнообразие на неприятели-
те по растенията, различните 
им изиквания към условията 
на живот, многообразните 
взаимоотношения между тях 
и гостоприемниците им, на-
лагат прилагане на различни 
методи за борба. За пости-
гане на трайни успехи едно 
от най-важните условия е те 
да са свързани със селско-
стопанската работа, да се 
прилагат в определена по-
следователност и на фона 
на висока агротехника. При 
редица култури понастоящем 
се прилагат добри растител-
но-защитни практики (ДРЗП), 
при които основният принцип 
е да се дадат точни знания 
кога и как да се използва 

даден продукт за растител-
на защита  (ПРЗ), като се 
гарантира безопасност и ви-
сока ефикасност срещу ико-
номически важни вредители. 
Умелото съчетаване на науч-
ните познания за различните 
видове вредители, местните 
(за даден микрорайон) ме-
теорологични, екологични и 
организационно-стопански 
условия е основният подход 
в осъществяването на ДРЗП. 
Всеки земеделски стопанин, 
овладял този подход, по-ус-
пешно ще може да отговори 
на изискванията на Европей-
ския съюз за производство 
на чиста и безопасна храна.
ДРЗП включват избор на 

място, подготовка на площи-
те, използване на здрав по-
севен и посадъчен материал, 
подбор на подходящи сорто-
ве, спазване на утвърдените 
технологии за отглеждане на 
съответната култура, грижи 
през вегетацията за поддър-
жане на растенията в добро 
здравно състояние. Тези аг-
ротехнически елементи и при-
йоми имат съществено влия-
ние върху видовия състав на 
фитопатогените и развитието 
на болестите, неприятелите 
и плевелите, върху степен-
та на причиняваните от тях 
повреди и ефикасността на 
предприетите унищожителни 
мероприятия. ДРЗП съблюда-
ва тези фактори,  след  което 
при необходимост се насочва 
към приложението на ПРЗ са-
мостоятелно или в комбина-
ция с микробиални препарати 
и биоагенти.
Интегрираното управле-

ние на вредителите е комби-

нация от агротехнически, хи-
мични, физични и биологични 
мерки, имащи за цел поддър-
жане нивото на популациите 
на вредителите под прага на 
икономическа вредност. 
Борбата се основава на 

системни прегледи и отчита-
не появата на причинители на 
болести, началото на летежа, 
динамиката и плътността на 
популациите на неприятелите 
и полезните видове. Използ-
ват се икономически прагове 
на вредност (ИПВ) за ключо-
ви неприятели, които дават 
възможност за по-правилни 
решения, като борбата се 
извежда при плътност, над-
вишаваща ИПВ за дадения 
неприятел. Само при добре 
организирана прогноза за по-
явата на определен вредител 
и своевременно и качествено 
провеждане на необходими-
те мероприятия е възможно 
опазването на продукцията 
и гарантиране на високото є 
качество. Използваните ПРЗ 
трябва да са регистрирани 
и одобрени за съответния 
вредител и култура, да имат 
висока ефикасност при ни-
ски дози, с възможност за 
комбинация на 2-4 продукта 
и добавяне на подобрители, 
прилепители и торове, с ща-
дящо действие спрямо полез-
ната ентомо и акарофауна, да 
не индуцират резистентност 
в насекомните популации, да 
имат по-къси карантинни сро-
кове, най-малко странични 
ефекти и са по-безопасни за 
човека и околната среда.
Поради силно намаления 

брой на регистрираните ПРЗ 
и изискването за минимална 

употреба на пестициди, а от-
там намаляване на пестицид-
ните остатъци в растителната 
продукция, почвата и окол-
ната среда, се търсят и раз-
работват методи и средства 
алтернативи на химическия 
метод за борба с вредите-
лите, които да се включат в 
ДРЗП и системите за инте-
грираното управление на вре-
дителите - селекциониране 
на устойчиви на болести и 
неприятели линии и сортове 
земеделски култури, търсене 
и развитие на нови генетич-
ни източници на устойчивост, 
приложение на агротехниче-
ски мероприятия, биоагенти, 
ентомопатогени, синтетични 
феромони, биоинсектициди, 
инертни материали и други 
нехимични методи за борба.  
В това отношение на-

раства и ще нараства и зана-
пред ролята на растителната 
защита и на специалистите 
в тази област. Резултатите от 
дейността им зависят в най-го-
ляма степен от квалификация-
та и подхода им при решаване 
на стоящите пред тях задачи 
на настоящия етап, а именно: 
задоволяване нарастващите 
потребности и изисквания на 
населението за висококачест-
вена и чиста от пестицидни 
остатъци земеделска продук-
ция, опазване на полезните 
организми в агроценозите, 
съхраняване на растителните 
и генетични ресурси, опазване 
на околната среда от замър-
сяване, разработване на стра-
тегии за устойчиво развитие 
на земеделието.
Доц. д-р Евдокия Станева,

ИПАЗР „Н. Пушкаров”

(БАРЗ) и Асоциация растителнозащитна 
индустрия в България (АРИБ). Мотото на 
празника бе „Растително здраве: роля, 
значимост и перспективи”, в чест на 
2020 година, обявена за година на рас-
тителното здраве от Организацията по 
прехрана и земеделие (FAO). Целта е да 
се обърне повече внимание на пробле-
ми като глада, опазването на биоразно-
образието и замърсяването на околна-
та среда, като се увеличат иновациите 
в областта на растителната защита и 
наличието на хранителни продукти без 
пестициди.
Ректорът на Аграрния университет 

проф. Христина Янчева поздрави всички 
растителнозащитници и заяви, че в уни-
верситета се обучават знаещи и можещи 
хора, които развиват успешно земеде-
лие след като завършат. За първа годи-

на във висшето учебно заведение има 
студент от Южна Африка във факултета 
по растителна защита.
Проф. Вили Харизанова, декан на 

Факултета по растителна защита и агро-
екология на Аграрния университет заяви, 
че специалността „Растителна защита” е 
акредитирана с максимална оценка, а 
историята є започва през 1983 г.
Николай Роснев, зам. изпълнителен 

директор на БАБХ, припомни ролята на 
растителното здраве. От 2016 г. в об-
ластта на растителната защита има нов 
регламент, който ще влезе в сила от де-
кември 2019 година. Той включва регла-
мент за официален контрол, финансов 
регламент, чиято цел е да се използват 
финансови лостове при установяване на 
болести по растенията. Нели Йорданова, 
генерален директор на АРИБ, заяви, че 
40% от добивите се губят всяка година 

заради вредители. Основните дейности 
на асоциацията са информираност за 
безопасна употреба на пестициди, бор-
ба с нелегалните продукти, устойчива 
употреба на препаратите за растителна 
защита от пускането на пазара до без-
опасната употреба на празни опаковки. 
Поздравления отправиха и председате-
лят на Селскостопанска академия проф. 
Васил Николов и председателят на УС 
на БАРЗ доц. Петър Николов.
За празника бяха изпратени поздра-

вителни адреси от Институт по почвозна-
ние, агротехнологии и защита на расте-
нията „Никола Пушкаров” и Център за 
оценка на риска по хранителната верига.
На събитието освен растителноза-

щитници присъстваха преподаватели от 
Аграрния, от Лесотехническия универси-
тети, научни работници от Селскостопан-
ска академия и др.     /ЗТ/

ДЕН НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИКА
Продължава от стр. 2
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Земеделски новини

За първи път България е 
страна-партньор на „Зелена 
седмица“ Берлин. Изложе-
нието е сред най-престиж-
ните международни форуми 
за храни и селскостопански 
продукти.

Mинистърът на земедели-
ето, храните и горите Румен 
Порожанов, заедно с гер-
манския си колега Кристиан 
Шмид, кметът на Берлин Ми-
хаел Мюлер и еврокомисарят 
по селско стопанство Фил 
Хоган откриха българска-
та палата на изложението. 
Шмид напомни на над 3000 
присъстващи гости, че всеки 
от тях вероятно е използвал 
български продукт. По думите 
му българското розово масло 
присъства във всички качест-
вени парфюми и обясни, че 
литър от безценната течност 
се получава от 4000 кило-
грама розов цвят. Кметът на 
Берлин призова съграждани-
те и гостите на града да опи-
тат изключително вкусната и 
полезна българска храна.

„Земеделието и пре-
работвателният сектор на 
България притежават значи-
телен потенциал за произ-

На 11 януари министърът 
на земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов 
се срещна с извънредните 
и пълномощни посланици 
на Швеция Луиз Бергхолм  
и Финландия Пайви Блин-
никка. На срещата той заяви, 
че екипът на министерство-
то работи усилено и вече е 
готов за провеждането на 
конструктивен дебат по ва-
жните за селското стопан-
ство въпроси. През първото 
тримесечие на председател-
ството ще се направи струк-
туриран дебат по Общата 
селскостопанска политика 
(ОСП) пречупена през при-
змата на многогодишното 
финансово споразумение. 
Във фокус ще бъдат и всички 

ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО Е ГОТОВО 
ЗА КОНСТРУКТИВНО ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

останали важни теми като 
анализ на цените на земе-
делските продукти. Няма да 
се подценят и болестите по 
животните, както и въпроси-
те свързани с рибарството.
От своя страна посла-

никът на Швеция заяви, че 
страната иска да се работи 
за качествена и ефективна 
обща селскостопанска поли-

тика. Според нея ОСП тряб-
ва да бъде реформирана.
Посланиците проявиха 

интерес към актуалното със-
тояние на земеделския сек-
тор у нас.

„Селскостопанският сек-
тор в България е на много 
високо и конкурентоспособ-
но ниво.  Търговското салдо 
от земеделски продукти е 

положително за 2016 годи-
на, очакваме да бъде също-
то и за 2017 година“, обясни 
Порожанов. Зърнопроиз-
водството в България  е на 
световно ниво по отноше-
ние на използване на нови 
технологии и производство. 
Благодарение на средства-
та от ЕС животновъдството 
също набира скорост и вече 
има много големи и модерни 
ферми, които спазват всич-
ки екологични изисквания 
и изискванията за хуманно 
отношение към животните. 
Секторът, който има нужда 
от още подобрение е про-
изводството на зеленчуци и 
плодове. Там също има мно-
го добри проекти, които вече 
дават резултат.          /ЗТ/

„ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА” В БЕРЛИН
водство на качест-
вена продукция с 
висока добавена 
стойност, която 
да удовлетворява 
разнообразни-
те и нарастващи 
изисквания на 
европейските по-
требители и на 
световните паза-
ри“, заяви минис-
търът на земеделието, храните 
и горите Румен Порожанов 
при откриването на „Зелена 
седмица”. 2018 г. започва с 
много отговорности за Бълга-
рия като председател на Съве-
та на ЕС. Модернизирането 
и опростяването на ОСП след 
2020 г. и бюджетът за земе-
делие в рамките на следва-
щата Многогодишна финан-
сова рамка са основните 
приоритети на българското 
председателство. Важни са 
и темите за нелоялните тър-
говски практики, състоянието 
на международните двустран-
ни и многостранни търговски 
преговори и ветеринарната 
област.
България и българската 

култура бяха в центъра на съ-

битието, в което участват над 
1600 изложители от над 60 
страни. Народни танци, аудио 
визуално шоу и модерна бъл-
гарска музика представиха 
бита и културата на страната. 
България участва за 29-ти път 
в изложението, което тази го-
дина провежда своето 83-то 
издание. Тази година българ-
ските традиционни продукти 
са представени в палата с 
площ от 1 640 кв. м. с над 30 
щанда.
В българската палата гос-

тите ще открият специфичните 
български бит и култура, тра-
диционните местни кулинарни 
традиции и ястия в специално 
подготвен за целта ресторант. 
Гостите могат да се насла-
дят на характерни продукти 
за страната като биологичен 
пчелен мед, вина,  месни про-

дукти, лютеница, конфитюри, 
сладка, био зеленчуци и пло-
дове, млечни продукти, рибни 
продукти и козметични проду-
кти на основата на българска 
роза и лавандула. Тазгодиш-
ното ни участие е под мото-
то „Ароматът на слънцето“ 
– символизиращ българската 
роза. Посетителите ще могат 
да се докоснат до българския 
бит в обособен кът за занаяти 
и ловен щанд.
Изложението “Зелена 

седмица“ обръща специално 
внимание на възобновяемите 
ресурси, биологичното земе-
делие, градинарството и бъде-
щето на развитието на селски-
те райони, като едновременно 
с това предлага възможност-
та да се опитат традиционни 
вкусове от цял свят. В рам-
ките на изложението се про-
вежда и поредният Глобален 
форум за храни и земеделие, 
който е от съществен интерес 
и значение за представители-
те на политическо ниво и за 
бизнеса.
Изложението се провеж-

да от 19 до 28 януари, в Па-
наир Берлин. На българска-
та палата се представят 62 
фирми и 12 земеделски про-
изводители.               /ЗТ/Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-

лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg
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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

Сорт Олимп F1 – висо-
кодобивен детерминантен 
хибриден сорт домати за 
средноранно полско произ-
водство. Растенията са ком-
пактни, добре облистени, кое-
то осигурява добра защита на 
плодовете от слънчев пригор. 
Съцветието е просто, плодове-
те са без зелен пръстен преди 
узряване, интензивно червени 
при узряване, овално-продъл-
говати, 2-3 камерни, средно 
тегло – 60-65 г, плътни, твърди, 
непукливи, с малка дръжчена-

та ямичка и плитка ликова тъ-
кан под нея. Съдържанието на 
сухо вещество - 5,2-5,6%. Сре-
ден добив  6500–7500 kg/da. 
Отглежда се без опорна кон-
струкция, на висока двуре-
дова равна леха, по схема 
120–40/25–30. Плодовете са 
подходящи за производство 
на доматен сок, концентрати, 
цели белени и небелени до-
мати, замразяване и сушене. 
Устойчив е на вертицилийно и 
фузарийно увяхване.

Доц. д-р Даниела Ганева,
ИЗК „Марица”- Пловдив

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАТИ, 
КОИТО ЦЯЛ СВЯТ ПОЗНАВА

Аля Водолей F1 Олимп F1

Алено сърце Ники Д F1 Пловдивска каротина

Продължава от стр. 5

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИ 
НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Интервю с Павел Цонев, Спортмед център
- Г-н Цонев, защо избрахте да след-

вате кинезитерапия?
- Роден съм през 1973 година в гр. 

Русе. Завърших средното си образо-
вание в училище „Баба Тонка”. Преди 
да вляза в казармата,  кандидатствах 
ветеринарна медицина в Стара Загора, 
но не ме приеха. По време на казар-
мата, при едно от прибиранията ми в 
Русе, чух, че в Русенския университет 
има специалност „Кинология”. Впослед-

ствие се оказа, че не е кинология, а кинезитерапия. Заин-
тересувах се какво точно значи кинезитерапия и ми хареса. 
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Кандидатствах и ме приеха. 
Завърших факултет „Кине-
зитерапия” към Русенския 
университет „Ангел Кънчев” 
през 1997 г. Това беше вто-
рият випуск на тази специ-
алност.
Така започна моето 

професионално развитие в 
областта на физиотерапия-
та. По принцип ми харесва 
спортът и въобще воденето 
на по-здравословен начин 
на живот. Това ми е хоби, 
а вече и професия – да по-
могнеш на организма да се 
възстанови без лекарства.
В Русенския универси-

тет тази специалност е от 
1992 година. Базата беше 
добра, сега предполагам, 
че се е развила още по-
вече. Не съм ходил много 
отдавна, почти откакто съм 
завършил. Само съм мина-
вал покрай мястото, където 
учехме, но виждам, че вся-
ка година има повече нови 
студенти, което е добре. От 
друга страна, считам, че 
все още специалността не 
е достатъчно популяризира-
на  и има затруднения за 
реализацията на специали-
стите. Даже много лекари 
не знаят какво е кинези-
терапия. Хората също не 
са много наясно. Вече има 
развитие по запознаването 
със специалността, но това 
става бавно.

- По какво се отличава 
кинезитерапията от  тради-
ционната физиотерапия?

- Характерно за кинези-
терапията е, че залага на 
лечението чрез движение. 
Даже в началото на следва-
нето ни посрещнаха с една 
поговорка „Движението 
може да замени всяко ле-
карство, но никое лекарство 
не може да замени движе-
нието”. Практиката доказа, 
че това важи с пълна сила. 
Сега има кампания за 

обединяване на всички фи-
зиотерапевти, кинезитерапе-
вти, ерготерапевти и всички 
терапевти с признат ценз и 
диплома под общо наиме-
нование физиотерапевти. 
Целта е да са намалят раз-
ликите в наименования и в 
похвати, да се уеднаквят ме-
тодите и процесите на рабо-
та за постигане на по-добри 
и бързи резултати при лече-
нието на пациентите.

- От кога работите в 
Спортмед центъра?

- След дипломирането 
си работих известно време 
в Русе. След това се пре-
местих в София. Работих в 
различни фитнес центрове. 
В Спортмед центъра работя 
от февруари 2014 година на 
длъжност кинезитерапевт. 
Доволен съм, работя по спе-
циалността си. Занимавам 
се предимно със спортисти 

и с тяхното възстановяване 
след различни инциденти 
или здравословни пробле-
ми. Успоредно с това идват 
и други хора, които не са 
спортисти. Нашата цел е да 
ги насочим към малко по-ак-
тивен начин на живот в хода 
на тяхното лечение. Работа-
та ми харесва, тъй като да 
видиш, че си помогнал на 
някого и да усетиш негова-
та благодарност, е положи-
телна, приятна и зареждаща 
емоция.
В центъра има допъл-

нителни обучения. Целта е 
всеки да минава на 2 или 3 
курса годишно с цел пови-
шаване на квалификацията 
и разширяване на позна-
нията. Съответно се увели-
чават предлаганите услуги, 
а центърът се утвърждава 
като име в бранша. Наши-
ят шеф д-р Мартин Иванов 
държи много на професио-
нализма. Ходим по семина-
ри, обучения. Тази година 
има конференция на ФИФА, 
световната футболна асоци-
ация, в Барселона, на която 
ще се обсъждат последните 
новости, наблюдения, мето-
ди на лечение на различ-
ни травми при спортисти. 
Включват се специалисти и 
от други спортове.
Развиваме и още една 

дейност – правим медицин-
ско осигуряване на  фут-

болни срещи, включително 
и на деца. Затова при нас 
идват много футболисти, ид-
ват и деца. Към нас са ня-
колко деца, които наблягат 
малко повече на физическа-
та подготовка, те специално 
тренират тенис на корт. Во-
дим и групи за изправител-
на гимнастика. Всеки, който 
желае, е добре дошъл. Било 
за някакъв здравен проблем 
или да си повиши спортните 
качества.
Мисля, че Спортмед цен-

тър съществува от 5 години, 
а аз работя в него от 3. За 
тези години забелязвам ут-
върждаването му, защото 
започват да ни търсят все 
повече хора, не само спор-
тисти, а и други пациенти. 
Вече ни търсят не само хора 
от София, а и от страната. 
Идвали са пациенти от Пло-
вдив, от Стара Загора, Ям-
бол, Русе, Монтана.

- Удовлетворен ли сте от 
специалността?

- Да. Пожелавам на Ру-
сенския университет да про-
дължава да обучава бъдещи 
колеги. Нужни са такива спе-
циалисти. Бих си позволил 
да отправя и препоръка – да 
съдействат за по-нататъшна 
тяхна реализация по някакъв 
начин – с информация, сре-
щи с бъдещи работодатели.

Доц. д-р инж. Милка 
Бобева

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ДВ, брой 101/19.12.2017 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 99 
от 2006 г. за търговия на по-
севен материал от фуражни 
култури на пазара на Евро-
пейския съюз
ДВ, брой 102/22.12.2017 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 20 
от 2015 г. за прилагане на 
подмярка 4.2. „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 
от мярка 4. „Инвестиции в 
материални активи“ от Про-
грамата за развитие на сел-
ските райони за периода 
2014 – 2020 г.
ДВ, брой 3/05.01.2018 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 12 
от 2016 г. за прилагане на 
подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-

ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновява-
не на селата в селските ра-
йони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.
ДВ, брой 4/09.01.2018 г.
Наредба № 7 от 28 декем-

ври 2017 г. за реда за одо-
бряване типа на земеделски 
и горски превозни средства, 
системи, компоненти и от-
делни технически възли за 
тях
Наредба за отменяне на 

Наредба № 40 от 2003 г. за 
реда на регистриране на 
търговците на зърно, воде-
не и съхранение на регис-
търа и за осъществяване 
на контрол върху тяхната 
дейност
Наредба за отменяне на 

Наредба № 10 от 2005 г. за 
реда на контрол и отчетност 

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието, 
м. ДЕКЕМВРИ 2017 г. – ЯНУАРИ 2018 г.

на складовете за съхране-
ние на изкупено при намеса 
на пазара зърно
Наредба за отменяне на 

Наредба № 23 от 2006 г. за 
реда за водене на регистър 
на договорите за влог на 
зърно от регистрирани зър-
нохранилища
ДВ, брой 5/12.01.2018 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 
от 2013 г. за изискванията 
към средствата за офици-
ална идентификация на жи-
вотните и използването им, 
условията, реда и контрола 

по събиране, въвеждане, 
поддържане и използване 
на информацията в Интегри-
раната информационна сис-
тема на Българската агенция 
по безопасност на храните
ДВ, брой 6/16.01.2018 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 119 
от 2006 г. за мерките за кон-
трол върху определени суб-
станции и остатъци от тях в 
живи животни, суровини и 
храни от животински произ-
ход, предназначени за кон-
сумация от хора

/ЗТ/

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

Предаване за земеделието “Изгрев”
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МАКСИМАЛЕН 

  ЕФЕКТ, 

    МИНИМАЛНИ 

      РАЗХОДИ!

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

Цялостно комплексно (правно, 
техническо и икономическо) обслужване на 
местни и чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете от компетентна 

подкрепа за нейната реализация

 ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

кат. № 309
Абонирахте ли се за 2018 г.?


