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ЛТУ

СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

На 02.06.2017 г. стар-
тира изпълнението на 
проект „Подкрепа за 
развитието на научния 
капацитет в Лесотехни-
чески университет“, фи-
нансиран от Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж” (2014 - 2020). 
Проектът е с продължи-
телност 19 месеца. Одо-
бреният бюджет е от 768 
464,00 лева, като финан-
сирането от ЕС чрез 
ЕСИФ е 653 194,40 лв., а 
националното финансиране е 115 269,60 лв.

Основната цел на проекта e свързана с повишава-
нето на научния капацитет на преподавателите от ЛТУ 
и интереса на младите хора и обществеността към на-
учните изследвания и резултатите от тях, в областта на 
управлението и използването на биологичните ресурси. 
Акцентът на проекта е създаването на благоприятна 
среда за научноизследователска дейност в ЛТУ чрез 
подпомагане на мобилността, експерименталните дей-
ности и разпространението на научни резултати, както  
и повишаване на интереса на бизнеса и общественост-
та към научните изследвания и резултатите от тях.

В целевата група на проекта са включени  препо-
даватели, постдокторанти, млади учени, специализанти, 
докторанти и студенти от Лесотехническия университет. 
Предвидените по проекта 10 броя дейности отразяват по-
литиката на ЛТУ за осигуряване на оптимални условия за 
реализация на младите хора в научните изследвания в 
областите: горско стопанство, горска промишленост, еко-
логия и опазване на околната среда, ландшафтна архи-
тектура, ветеринарна медицина, агрономство, растителна 
защита, стопанско управление и алтернативен туризъм.

За осъществяване на проекта са планирани вза-
имодопълващи се дейности, които ще надградят ре-
зултатите от успешно реализираните проекти на ЛТУ 
през предишния програмен период. Освен развитието 
на научния капацитет, проектът си поставя задачи за  
разпространение на научни резултати, популяризиране 
на научните изследвания в областта на управлението 
и устойчивото използване на биологичните ресурси и 
развитие на партньорски мрежи.

В рамките на дейност „Разпространение на научни 
резултати“ през периода 08-09.11.2018 в София, в обно-
вените зали на Лесотехнически университет, ще бъде 
проведена II-ра Научна конференция с международно 

участие „Младите изсле-
дователи и съвременните 
научни предизвикател-
ства“. Тя е отворена за 
всички млади специали-
сти и техните ментори 
от страната и чужбина, 
разработващи научни и 
приложни проекти в об-
ластта на управлението 
и използването на биоло-
гичните ресурси. Конфе-
ренцията ще има богата 
съпътстваща програма, 
която ще предостави три-
буна на младите специа-

листи за изява и обмяна на идеи. Успоредно с научните 
сесии ще бъде организиран преглед на студентската и 
ученическа активност, на който ще бъдат представени 
резултати от младежки проекти, инициативи, продукти 
от студентско предприемачество и др. 

През седмицата на гората (02 - 05.04.2018 г.) в Лесо-
технически университет ще бъде организирано състеза-
ние за студенти и ученици в областта на Растителната 
защита и Агрономството. Поканени са всички студенти и 
преподаватели от университети, осигуряващи обучение 
по професионални направления 6.1. Растениевъдство и 
6.2. Растителна защита, както и ученици от професио-
нални гимназии по земеделие и други. Провеждането 
на студентските тематични състезания ще провокира 
интереса на студентите към научните изследвания и 
публични изяви. Тези състезания ще осигурят благопри-
ятна среда за разпространение на научни резултати и 
обмяна на идеи между младите хора, което е предпос-
тавка за сформирането на интердисциплинарни екипи и 
реализирането на бъдещи научни проекти. Участието на 
изявени ученици в студентските състезания ще допри-
несе за изграждане на трайна връзка между висшето и 
средното образование по отношение на мотивирането 
на младите хора за провеждането на научни разработ-
ки в областта на земеделието. 

Повече информация за проекта и дейността на 
Лесотехнически университет може да бъде намерена 
на адрес: young.ltu.bg, на щанда на университета на  
Международната селскостопанска изложба „АГРА, 
2018“, както и по време на кръглата маса на тема: 
“Фермери на бъдещето - прецизно земеделие”, орга-
низирана в рамките на проекта, в зала „Пресклуб“, 
Конгресен център на Международния панаир - Пло-
вдив на 23. 02. 2018 г. от 14.30 ч.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ФИНАНСИРА РАЗВИТИЕТО  
НА НАУЧНИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проект  BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически 
университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
Бенефициент: Лесотехнически университет

Контакти: Тел. 02/ 42 73 475 ltu.projects@ltu.bg
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Земеделие

Свищов 5250, Западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386, Факс: +359 631 48169

e-mail: sales_pulp@svilosa.bg,        www.svilosa.bg

ПН-98 и ПП-76 
(гранулиран калциев карбонат) – 

почвени подобрители  
за неутрализиране  

на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

- Г-жо Стефанова, АГРО ТВ е една 
от най-влиятелните медии на специа-
лизирания пазар у нас. Как постигна-
хте това? 

- Тези успехи бяха постигнати стъпка 
по стъпка от края на 2013 г. досега. Те 
са резултат от отдаденост, екипна рабо-
та, инвестиции и опит. 

За никого не е тайна, че АГРО ТВ 
беше разработена от Цветан Гърбешков, 
който даде посоката и идеите за разви-

тие. Днес ние продължаваме да следваме тази посока, до-
развиваме идеите му и ги обогатяваме. Искам да подчертая, 
че нашата бизнес история стартира през далечната 1999 г.,  

НИШОВИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ 
КАНАЛИ ИМАТ БЪДЕЩЕ 
Интервю със Светла Стефанова-Гърбешкова,  

изп. директор на АГРО ТВ

Продължава на стр. 10

ПРЕДЛАГАМЕ ПЪЛНО  
РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ

Интервю с Мартин Стоев,  
управител на Агенция Европа  

- Г-н Стоев, каква е ролята и значе-
нието на Агенция Европа за агросек-
тора у нас? 

- Агенция Европа е създадена с цел 
да предоставя пълно рекламно обслуж-
ване на фирми от сектор „Земеделие” 
и не само там. Ролята є е да предла-
га рекламно и ПР обслужване, като се 
започне от създаването на идеите за 
реклама до стратегии за популяризира-
не на нови продукти. Агенцията плани-

ра и ръководи от няколко години рекламните стратегии и 
кампании на едни от най-големите фирми в бранша като 
Монсанто, Байер, Косад Семанс, БАСФ, Пионер и други, 

Продължава на стр. 10
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	Произвежда - дискови  
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини  
на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@abv.bg

www.bigdutchman.com

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италия

тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Разработва нови  

сортове памук, твърда 
пшеница и технологии за 
отглеждане

Предлага семена от 
твърда пшеница, памук, 
тритикале, фуражен грах и 
други земеделски култури

Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440, 
e-mail: iptp@abv.bg

í Мониторинг на Черноморската  
екосистема

í Генетични изследвания  
на морските ресурси

í Експертни оценки
í Аквариумна експозиция
í Екообразование

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

Реклама

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И  
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

* ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.

* ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.

* ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

ИНСТИТУТ ПО  
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ   

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБАМАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

ЦЕНИ: ПО ЗАПИТВАНЕ
За контакти: 0889 231012, 0887 413014, 0885 331355    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

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

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА

Култура Сорт Цена
Фъстъци Калина, Цветелина и Кремена 6.60 лв/кг с ДДС

За контакти: 0889719516, Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков”

Култура Сорт Цена

Фасул

Еликсир 6 лв/кг без ДДС

Устрем (пригоден за механизирано прибиране) 6 лв/кг без ДДС

Блян (пригоден за механизирано прибиране) 6 лв/кг без ДДС

Леща Илина 4 лв/кг без ДДС

Слънчоглед
Хибрид Сан Лука (маслодаен) 10 лв/кг

Фаворит (за консумация) 8 лв/кг

Фуражен грах 
(стокова продукция)

Кристален 0,70 лв/кг без ДДС

За контакти: 058/653 275; 058/603 125, Добруджански земеделски институт

ТИП 
МАШИНА

МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ

МОЩНОСТ, 
КС

ОПИСАНИЕ

ТРАКТОР CLAAS AXOS 340 2013 1760 100 4-цилиндров двигател
ТРАКТОР CLAAS ARION 520 CIS 2008 4880 125 4-цилиндров двигател
ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2010 4370 125 6-цилиндров двигател
КОМБАЙН CLAAS MEGA 350 2006 2400/1930 230 Хедер C5,10 метра
КОМБАЙН CLAAS TUCANO 440 2015 340/180 286 Хедер V6,60 метра
КОМБАЙН CLAAS TUCANO 440 2015 640/370 286 Хедер V6,60 метра
КОМБАЙН CLAAS TUCANO 450 2008 1700/1100 299 Хедер V6,00 метра
КОМБАЙН CLAAS LEXION 660 2012 1180/840 400 Хедер V7,50 метра
КОМБАЙН CLAAS LEXION 660 2014 920/660 400 Хедер V7,50 метра
КОМБАЙН CLAAS JAGUAR 690 1989 4026 310 Хедер 3,60 метра

Култура Предназначение Цена

Черничеви фиданки
С висок добив на черничеви листа 5 лв./брой

За плододаване 5 лв./брой

За контакти: 0888/479 438, Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца

Култура Хибрид Цена

Царевица

Кн 307, Кн 310, Кн 435, Кн 422, Кн 461, Кн 509,

4 лв./кг без ДДСКн 511, Кн 546, Кн 549, Кн 560, Кн 561, Кн М611,

Кн 613, Кн 614, Кн 619, Кн М625, Кн 683А

Специални хибриди

Кн Захарна 1, Кн 3su 25 лв./кг

Кн Пуклива 1 Б, Кн 3su 4  лв./кг

За контакти: 0888/131 753; 09132/7507, Институт по царевицата – Кнежа



6
бр. 4-2018

Лозарство

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

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

Цялостно комплексно 
(правно, техническо  

и икономическо) обслужване  
на местни и чуждестранни  

инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете  

от компетентна  
подкрепа за нейната реализация

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ -  
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !F

БЯЛ ВИНЕН
Дружба

Получен е чрез кръстосването на 
сортовете (Мискет кайлъшки х Хибрид 
II-51/23) Х (Заря севера х Мискет хам-
бургски).

Листът е средно голям до голям, 
триделен, понякога петделен, слабо 
мрежесто набръчкан, отдолу слабо мъх-
нат. Гроздът е средно голям до голям 
(18,6/10,8 cm), цилиндроконичен, с крило, 
рехав до полусбит. Средна маса - 280 g.  
Зърното е средно едро (18,9/17,5 mm),  

СОРТОВЕ ЛОЗИ

Дружба Букет Рубин Мечта

почти сферично. Кожицата е тънка, 
здрава, жълтозолена с кехлибарен от-
тенък, с дебел слой восъчен налеп. Кон-
систенцията е сочна, вкусът - хармони-
чен, приятно мискетов. 

Гроздето узрява около средата на 
август. Лозите са със силен растеж, ви-
сока родовитост и добив. Не е склонен 
към изресяване и милерандаж. Практи-
чески е устойчив на мана и с повише-
на устойчивост на сиво гниене и ниски 
зимни температури. Има добра възста-
новителна способност. Леторастите са 

чувствителни на оидиум. Може да се 
отглежда както приземно при форми-
ровка единичен или двоен Гюйо, така 
и на различни стъблени формировки, с 
натоварване на лоза около 28 - 30 зим-
ни очи.

Сорт Дружба се развива и плодода-
ва добре, присаден върху подложката 
Берландиери х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо както за кон-
сумация в свежо състояние, така и за 
производство на бели вина.

ЧЕРВЕНИ ВИНЕНИ  
Букет

Получен е чрез кръстосването на 
сортовете Мавруд и Пино ноар в Инсти-
тут по лозарство и винарство - Плевен.

Листът е средно голям, петделен, 
мрежесто набръчкан, дълбоко наряз-
ан, със слаб паяжиновиден мъх, отдо-
лу - слабо мъхнато-четинест. Гроздът е 
средно голям до голям (14,9/7,8 cm), ко-
ничен, полусбит, с маса от 165 - 180 g.  
Зърното е дребно (11,3/10,5 mm), сфе-
рично, с маса от 1,6 до 1,8 g. Кожицата 
е тънка, здрава, тъмносиня с дебел во-
съчен налеп. Консистенцията е сочна, а 
вкусът – хармоничен.

Гроздето узрява в средата на сеп-
тември. Лозите са със среден растеж, 
висока родовитост и добив. Не е скло-
нен към изресяване и милендраж. Гроз-
дето е практическо устойчиво на сиво 
гниене. Лозите са с добра устойчивост 
на ниски зимни температури. Може да 
се отглежда на различни стъблени фор-
мировки, като се оставят къси плодни 
звена - чепове и стрелки и натоварване 
на лоза - около 40 зимни очи.

Сорт Букет се развива и плодода-
ва добре, присаден върху подложките 
Шасла Х Берландиери 41Б и Берланди-
ери Х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо за производ-
ство на червени сухи вина.

Рубин
Получен е чрез кръстосването на 

сортовете Небиоло и Сира в Институт 
по лозарство и винарство – Плевен. 
Листът е средно голям, петделен, дъл-

Продължава на стр. 10
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Земеделски пазар

Култура Сорт Цена на дребно Цена на едро

Домати  
(полудетерминантни)

ИЗК Ники F1
1,50 лв. за 0,5 гр.

3 лв. за 1 гр.

1000 лв. за 500 опаковки от 1 гр.

1000 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.

(интердетерминантни)
Алено сърце (нов) 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр. –
Розово сърце (нов) 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр. –

Пловдивска каротина 1 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр. 500 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.
(Тип чери) ИЗК Аля 2 лв. за 1 опаковка от 1 гр. 500 лв. за 500 опаковки от 1 гр.
(детерминантни) Миляна 2 лв. за 1 опаковка от 1 гр. 60 лв. за 100 гр.

Пипер – тип капия

Куртовска капия 1
2,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
30 лв. за 1 опаковка от 100 гр. 

1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.

Ивайловска капия 
(нов)

3 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
45 лв. за 1 опаковка  

от 100 гр.

–
–

Капия УВ 40 лв. за 1 опаковка от 100 гр. –

Зелен пипер

Сиврия 600
1,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
30 лв. за 1 опаковка от 100 гр

1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.

Стряма 3 лв. за 10 гр. –
Хебър 3 лв. за 10 гр. –

Милкана F1 (нов) 3 лв. за 5 гр. –

Долма Калоян (нов)
2 лв. за 10 гр.

20 лв. за 100 гр.
–

Конусовиден Ясен F1 (нов)
3 лв. за 0,5 гр.
6 лв. за 1 гр.

1000 лв. за 200 опаковки от 1 гр.
1000 лв. за 400 опаковки от 0,5 гр.

Ратунд Български ратунд 40 лв. за 100 гр. –
Червен  
пипер  
за мелене

Букетен 50 40 лв. за 100 гр. –

ИЗК Рубин 30 лв. за 100 гр. 500 лв. за 20 опаковки от 100 гр.

Краставици Гергана 1,50 лв. за 5 гр.
15 лв. за 100 гр.

500 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–

Корнишони
Тони F1 25 лв. за 100 гр. 400 лв. за 20 опаковки от 100 гр.

Мерсия F1 (нов) 2 лв. за 5 гр. –

Пъпеши
Хибрид 15 F1 50 в. за 100 гр. –
Десертен 5 20 лв. за 100 гр. –

Тиквички
Горнооряховска 1

2 лв. за 10 гр.
20 лв. за 100 гр.

–
–

Янтра
2 лв. за 10 гр.

20 лв. за 100 гр.
–
–

Тиква Мускатна тиква 51/17 18 лв. за 150 гр. 120 лв. за 10 кг
Бяло главесто зеле
(предзимно полско 
производство)

Бесапара 2 лв. за 10 гр. –

(ранно производство) Пълдинер 2 лв. за 10 гр. –

(късно полско  
производство)

Балкан 1 лв. за 10 гр.
7 лв. за 100 гр.

300 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–

Кьосе
1 лв. за 10 гр.
5 лв. за 100 гр.

200 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–

Броколи ИЗК Искра (нов) 1 лв. за 0,5 гр. –
Градински грах Пълдин 2 лв. за 100 гр. –

Градински фасул
Тангра 2 лв. за 200 гр. 180 лв. за 100 опаковки от 200 гр.

Еврос (цилиндричен, 
нов)

3 лв. за 200 гр. 250 лв. за 100 опаковки от 200 гр.

Лук Асеновградска каба 25 лв. за 100 гр. –

За контакти: 032/951227, Институт по зеленчукови култури „Марица“

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Продължава от стр. 5

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

тел. 088/868 85 08
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®РАЛОМЕKС   

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Разрохквачи навесни 
и прикачни с ротори 

0700 18 187
www.ralomex.com

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет,  ул. „Освобождение“ 3

тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02

e-mail: order@ralomex.com; 
ralomex@mail.bg

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

Дискови брани 
от 2 до 10 м

Тракторни валяци 
от 4,5 до 8 м 

l СИЛОЗИ ЗА ЗЪРНО 

l ЗЪРНОПОЧИСТВАЩИ 

МАШИНИ

„ЛУДОГОРСКИ КЛАС“ ООД
проектира, доставя и монтира

9000 Варна, ул. “Драгаш” 14, партер
тел./факс: 052/501 852; 0888 959 375

e-mail: mzdimov@hotmail.com

Реклама
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 Разполага със собствена производствена база в град Разград. 

 Предлага пълен спектър оборудване, необходимо за успешната 
реализация на сложни инженерни и технологични проекти.

ОБИТЕХ ЕООД
София 1700 - ул. "Симеоновско шосе" № 110-Б. eтаж 1, офис 1-2

www.obiteh.com           Тел.: +359 2 981 66 30         E-mail: obiteh@obiteh.com

Обитех

ОБИТЕХ ЕООД е производител на силози  
и транспортно оборудване за зърнобази  

и фуражни комплекси.
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боко нарязан, светлозелен, гол, блюдо-
образно загънат нагоре. 

Гроздът е средно голям (13,8/9,5 cm), 
коничен или цилиндро-коничен, с едно 
или две крила, полусбит, с маса от 175 
- 180 g.

Зърното е дребно (12,0/11,0 mm) 
овално, с маса от 1.6 до 1,7 g. Кожицата  
е средно дебела, жилава, тъмносиня, с 
дебел восъчен налеп. Консистенцията е 
сочна и свежа, а вкусът – приятен.

Гроздето узрява през първата по-
ловина на септември. Лозите са със 
среден растеж, добра до висока родо-
витост и добив. Не е склонен към изре-
сяване и милерандраж. Чувствителен е 
на мана и оидиум и сиво гниене. Той е 
чувствителен на ниски зимни темпера-
тури. При приземно отглеждане подхо-
дяща формировка е двоен Гюйо, с нато-
варване на лоза - около 36 зимни очи. 
В райони без екстремно ниски зимни 

температури, може да се отглежда на 
различни стъблени формировки, с нато-
варване на лоза около 40-50 зимни очи.

Сорт Рубин се развива и плодода-
ва добре, присаден върху подложките 
Шасла Х Берландиери 41Б и Берланди-
ери Х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо за производ-
ство на червени сухи вина и естествени 
десертни вина.

БЯЛ ДЕСЕРТЕН
Мечта

Получен е чрез кръстосването на 
сортовете (Хибрид 29/12 (Димят х Перл 
дьо Ксаба) х Италия).

Листът е средно голям, триделен, 
слабо нарязан, тъмно зелен, отдолу сла-
бо мъхнат. Гроздът е средно голям до 
голям (17,4/10,5 см.), коничен, полусбит. 
Средната маса е 240 г. Зърното е  сред-
но едро (18,0/16,2 мм), овално. Кожи-
цата е тънка, еластична, жълтозелена с 
кехлибарен оттенък. Консистенцията е 

месесто-хрупкава, а вкусът - хармони-
чен, приятно мискетов.

Гроздето узрява в края на юли нача-
лото на август.

Лозите са със среден растеж, добра 
родовитост и добив. Не е склонен към 
изресяване и милерандаж. Чувствите-
лен е на мана, оидиум и ниски зимни 
температури. Поради ниската студо-
устойчипост се препоръчва да се от-
глежда приземно при формировка еди-
ничен или двоен Гюйо. В райони без 
екстремно ниски зимни температури 
може да се отглежда на някои стъблени 
формировки, като се извършва чепова 
резитба.

Сорт Мечта се развива и плододава 
добре, присаден върху всички подлож-
ки, разпространени в страната.

Гроздето има добра транспорта-
билтост. Подходящо е за консумация в 
свежо състояние.

По материали на ИЛВ, Плевен

СОРТОВЕ ЛОЗИ

НИШОВИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ 
ИМАТ БЪДЕЩЕ 

ПРЕДЛАГАМЕ 
ПЪЛНО...

когато създадохме предаването АГРО-
ФОРУМ, след това интернет портала 
AGRO.BG и малко по-късно – и списание 
АГРОКОМПАС. През 2019-та ще празну-
ваме 20 успешни години в бизнеса. 

Разбира се, 2017 г. беше белязана с 
промени – в ръководството на телевизи-
ята, най-вече. Но запазихме политиката 
си да предоставяме актуална информа-
ция за сектора – програмата ни е наси-
тена с емисии новини, коментари, теми, 
които са на дневен ред. Нещо повече 
– стартирахме нови предавания и имаме 
планове за нови проекти с важни парт-
ньори от агросектора. 

Радвам се, че успяхме да запазим 
партньорството с водещи компании в об-
ластта на земеделието, които и до днес 
продължават да подкрепят АГРО ТВ. Те, 
всъщност, са изворът, от който черпим 
информация относно новите технологии 
и иновациите в сектора. 

- Каква е Вашата аудитория? Про-
дължава ли да расте броят на зрители-
те на АГРО ТВ? 

- Интересно е да се отбележи, че 
АГРО ТВ се гледа не само от строго 
специализирана аудитория – земеделски 
производители, представители на раз-
лични институции и асоциации, но и от 
по-широка общественост. Горда съм да 
спомена и броя на нашите зрители – 1,5 
милиона на месец, което е отличен ре-
зултат за нишов канал. Има индикации, 
че този брой ще продължава да расте. 

Не мога да пропусна да спомена, че 
дейността на фирмата е свързана и с още 
два медийни продукта – интернет порта-
ла AGRO.BG и списанието АГРОКОМПАС.  
Новото е, че през тази година плани-
раме да обновим визията на AGRO.BG,  
а пък със списанието продължаваме 

инициативата и участието си в журито 
на конкурса „Трактор на годината”.  

В интерес на истината, най-много уси-
лия и инвестиции насочваме към АГРО ТВ,  
като един изключителен продукт за на-
шия пазар, още повече, че ролята на 
нишовите канали расте и ние имаме ам-
бицията медията да набере още по-го-
ляма скорост и популярност. АГРО ТВ е 
уникална за България и за Европа.

- Вие сте медиен партньор на Отли-
чието „Принос в механизация на земе-
делието”, за което Ви благодарим. Тази 
година предстои 5-тото му издание. 
Как го оценявате като събитие за стра-
ната и как ще го подкрепяте? 

- Целта на конкурса е да подчертае 
значението на новите технологии, които 
се внедряват в съвременната агротехни-
ка и в крайна сметка, от които зависи 
подобряването на производителността в 
земеделието. Подкрепяме идеята да се 
популяризират усилията и инвестициите 
на световните компании и на техните 
дилъри в България, защото използва-
нето на новите им разработки и пре-
доставянето на качествени продукти на 
българските фермери е от съществено 
значение за подобряването на резулта-
тите в сектора. Това прави българските 
земеделци конкурентоспособни. А те, 
както и българските производители на 
агротехника, също имат своето място в 
конкурса и на тях се отдава заслужено 
внимание и уважение. 

Подкрепяме конкурса, защото и ние 
следваме тази посока - да даваме екс-
пертна информация, да показваме, да 
убеждаваме, че това е пътят към модер-
ното земеделие. А то няма как да бъде 
успешно без нови технологии и инвес-
тиции.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

както и изложения в сектора. Освен 
типичния почерк на рекламна аген-
ция, тя предоставя и разнообразни 
допълнителни услуги като дизайн и 
печат на всякакви рекламни материа-
ли, билбордове и др.

От голямо значение е и фактът, 
че Агенция Европа поддържа тесни 
връзки с най-големите медийни гру-
пи в страната като БТВ Медия Груп, 
Нова Броудкастинг и други.

- Каква е взаимовръзката между 
Агенция Европа и АГРО ТВ?

- Взаимовръзката между двете 
дружества не е случайна. Агенция 
Европа е така наречения проводник 
между рекламодатели от сектора и 
клиенти извън сектора, близки до 
земеделието, за да може да предос-
тавя пълно рекламно обслужване на 
фирми, желаещи да имат покритие 
сред специализираната аудитория от 
печатна медия до телевизия, каквато 
е  АГРО ТВ. Работим заедно.

- Кои са най-новите тенденции по 
отношение на медийното обслужва-
не на фирмите в агросектора? 

- Както знаете, в днешно време 
медийният пазар е изключително ди-
намичен и променящ се постоянно, 
трендовете са ориентирани към вир-
туалното пространство, което включ-
ва всички видове мобилни и интер-
нет приложения, като маркетингът и 
рекламата неминуемо следват тези 
тенденции. За никого не е тайна, че 
рекламата е важен елемент от успеш-
ното пазарно присъствие на всяка 
една компания. Но както се казва, 
телевизията си остава царицата на 
медиите.

Доника Асенова

Продължава от стр. 6

Продължава от стр. 3 Продължава от стр. 3

Земеделие
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РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.aquamat2000.com
Мобилен: 0879 444 120

ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД НА ЧЕРЕШИ  
И ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ

23
Реклама

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА  
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 

Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-
ви, бизнес и инвестиционни проекти.  

Провежда курсове за обучение, извършва консул-
тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/465 31 53, факс: 02/465 11 28

 е-mail: office@iae-bg.com

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО  
И ЗЕМЕДЕЛИЕ /ОСБЗ/ - Враца

ПРОВЕЖДА научноизследователска работа във всич-
ки важни области на бубарството, съхранява най-големия 
генофонд на черницата и копринената буба в Европейския 
съюз. ПРОВЕЖДА курсове за обучение и дава съвети по 
всички въпроси от бубарството. ПРОИЗВЕЖДА високо-
качествено бубено семе, черничеви резници и фиданки 
от високопродуктивни сортове. РАЗРАБОТВА проекти за 
модернизиране и създаване на бубарски стопанства. 
За контакти: гр. Враца 3000; ул. “Мито Орозов” №24
Тел.: 092642221;Факс: 092645154; GSM: 0888 479 438
e-mail: panomir@yahoo.com; web: http://ses-vratza.bacsa-silk.org

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ 
НАУКИ (ИЖН) Костинброд

Научноизследователска работа 
в областта на животновъдството. 
Разработване на проекти, техно-
логии и програми в областта на 
животновъдството. Предлагане на 

елитни раз-
плодни жи-
вотни.

2232, гр. Костинброд 
Тел.: 0721/66037; Факс: 0721/66029; 
E-mail: inst_anim_sci@abv.bg
www.iasbg.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Първият дигитален ръчен часовник е създаден от бъл-

гарин. Неговото име е Петър Петров.
 Безспорно българското кисело мляко е най-доброто в 

света. Това се дължи на уникалната бактерия „Лактобацилус 
булгарикус“, която се използва за направата му и която се 
среща само в нашата страна.

По материали на ЗТ
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Институтът по криоби-
логия и хранителни техно-
логии, София извършва на-
учни изследвания, приложна 
и консултантска дейност в 
областта на криобиотехно-
логиите, технологиите на 
биологично активните веще-
ства в растениевъдството, 
качеството и безопасността 
на храните и напитките. 

В областта на прерa-
ботката на зърнени храни и 
производството на хлебни и 
сладкарски изделия, продукт 
на  разработваните техноло-
гии, представен в Конкурса за 
иновации на АГРА 2018, е ви-
сокобелтъчният хляб „Зърнея“. 

Посредством приложе-

ните нови методологични 
решения и формули, е по-
стигнато: съкращаване на 
технологичния процес - нама-
ляване времето за окончател-
на ферментация и изпичане, 
както и удължаване срока на 
годност. Хляб „Зърнея“ се от-
личава с висока биологична 
стойност - повишено белтъч-
но съдържание, отсъствие на 
ГМО, консерванти и оцвети-
тели. Това го определя като 
подходящ за профилактично 
хранене, както и за консума-
торите, страдащи от диабет, 
хранителни, сърдечно–съдо-
ви и други заболявания.

Доц. Илияна Петрова, 
ИКХТ - София

ВИСОКОБЕЛТЪЧЕН ХЛЯБ 
„ЗЪРНЕЯ”

През последни-
те години нахутът се 
превърна в масова и 
атрактивна култура с 
висока рентабилност. 
Земеделците, които 
имат опит в отглежда-
нето  му, знаят много 
добре, че бактерио-
зите, гъбните заболя-
вания и особено кореновото 
гниене са много опасни при 
тази култура и са фактор за 
лимитиране на добивите. 

След двегодишни изпита-
ния, от Научно-изследовател-
ски и технологичен център по 
земеделие „Плантис“ –  гр. 
Разград,  можем да потвър-
дим, че тези заболявания 
при нахута  се контролират  
не само по химичен път, но и 
чрез имунната система на са-
мите растения като  се гене-
рира временна устойчивост 
към тях. Средството за кон-
трол е  Акрамет Ултра – уни-
кална комбинация между 
растителна имунна техноло-
гия и листен тор, разработка 
на нашия център. Продуктът 
формално спада към листни-
те торове, защото все още в 
земеделската практика няма 
обособена група на имуно-
модулатори предназначени 
за самостоятелен контрол на 
фитопатогените. Акрамет Ул-
тра повишава активността на 
всички дялове на растител-
ния имунитет и за около 30 
дни предизвиква устойчивост 
на растенията към организми 
синтезиращи хитин: гъби, 
бактерии и насекоми. Расте-
нията синтезират по естест-
вен път инхибитори на синте-
за на хитина, които блокират 
изграждането на клетъчната 
стена на патогените и външ-
ния скелет на насекомите. 
Под действие на Акрамет 
Ултра растенията синтезират 
инхибитори и на енергийния 
синтез в гъбите и бактериите. 
Заболявания като кореново 

РАСТИТЕЛНА ИМУНО-
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ НАХУТА

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

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

Тази години се навършват 140 години от Руско-турската 
война от 1877-1878 г. На 3 март 1878 г. се подписва Сансте-
фанският мирен договор, който прави страната ни свободна.

По време на войната български доброволци се сражават в 
редовете на опълчението, други българи подпомагат освободи-
телите, за да напишат някои от най-славните победи в история-
та ни. За това свидетелстват много документи.

Войната е обявена на 12./24./04. 1877 г. На 09.08. /21 август/ 
започва героичната борба за Шипченския проход. Генерал-лей-
тенант Радецки заявява пред военния кореспондент на френския 
вестник „L'Estafette“, Млоховски дьо Белина: „Пишете главно за 
храбрите ми полкове и доблестното Българско опълчение, които, 
нямайки боеприпаси, отблъскваха турските атаки с камъни“.

Бойните качества на Българското опълчение, оценява и него-
вият командир генерал-майор Николай Столетов в телеграма до 
Началника на Полевия щаб: „Що се отнася до българите, то не 
ще се уплашат дори, ако ги изразходваме до последния човек.“

В сраженията при Шипка участват и цивилни жители на 
град Габрово. За техния принос пред военния кореспондент на 
английския вестник „Daily News“ Арчибалд Форбс, руският ди-
пломат граф Николай Игнатиев казва: „При това и 1000 жители 
и деца габровци разнасяли под град от куршуми вода на нашите 
войски и даже на стрелците от първа линия, а също и изнасяли 
ранените с пълна самопожертвователност.“

На 23.12. 1877 г. част от силите на Гурко заемат София. Той 
споделя: „Вероятно нямаше да преминем Балкана, ако не бяха 
тези мълчаливи и силни българи, донесли ни хляб и топла храна. 
Накараха ни да махнем конете, за да запрегнат своите волове 
към оръдията и така тръгнаха първи да прокарват пъртина 
през преспите и чудовищния студ.“

За поведението на българското население в тази война го-
вори и Сюлейман паша пред съда в Цариград: „Нито един бъл-
гарин не се съгласи да ми сътрудничи!“

По материали на доц. д-р инж. Владимир М. Витков

Информация

гниене и бактериози, които 
са трудни за овладяване по 
химичен път, чрез растител-
ния имунитет могат да се 
овладеят напълно. При тях 
Акрамет Ултра има лече-
бен ефект в доза 400 г/дка. 
Добре е да се започне с тре-
тиране на семената – 300 г 
Акрамет Ултра/100 кг семена 
от нахут заедно с инсектици-
да против телен червей. Пър-
вото вегетационно третиране 
се извършва при достатъчно 
развитие на биомасата, за да 
поеме Акрамет Ултра – 300 г/
дка. Следващите третирания 
са през 25-30 дни с 400 г/дка. 
През 2017 г това действие на 
Акрамет Ултра беше доказа-
но на стотици декари нахут 
заболял от кореново гниене 
или бактериози. 

През настоящата година 
съсредоточаваме усилия-
та си върху разработка на 
комбинирана технология – 
Акрамет Ултра и вегетацио-
нен хербицид, подобна на 
тази при слънчогледа, чрез 
която да се реши или обле-
кчи проблемът с плевелите. 
За тази цел ще разчитаме 
на съдействие от земедел-
ците. 

Растителните имунотех-
нологии имат голямо бъде-
ще в растениевъдството и 
постепенно ще се утвърдят 
като надеждно средство за 
растителна защита както са-
мостоятелно, така и в съче-
тание с пестициди.  

Ивелин Желязков,  
управител на НИТЦЗ 

„Плантис”- гр. Разград

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПОЛУЧИЛА 
ДАРОМ СВОБОДАТА СИ
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Реклама

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.com

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ 
НА ДЕЙНОСТ:

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

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
l Kонсултации по расти-

телна защита 
l Tехнологии за отглеж-

дане и опазване на 
растенията от болести 
и неприятели

l 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

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
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Метарем

Агрегатът е предназначен за производ-
ство на комбинирани фуражни смески.

Състои се от фуражомелка, транспорти-
ращ хоризонтален шнек с бункер за приба-
вяне на примеси, резервоар за течни до-
бавки, циклон, бункер - смесител и пулт за 
управление. 
í Производителност - до 1600 kg/h
í Инсталирана мощност  - 13,95 KW
í Маса - 780 kg

5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77, Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11; Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел

Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ПС
  ПС 12  ПС 8

í Работна широчина, m 8,400 5,600 

í Брой редове 12 8 

í Широчина на междуредието, сm 70 70 

í Работна скорост, km/h до 8 до 8

í Производителност, dka/h до 67 до 45

í Габаритни размери, mm 
 - широчина  8640 5840
 - дължина 2775 2775
 - височина 1100 1100

í Маса, kg 2300 1650

ПРОИЗВЕЖДА КОЛЕСАР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПС

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
ЗА РАПИЦА 

í Работна широчина - от 4500 до 7500 mm

í Работна скорост - до 6 km/h

í Производителност - от 27 до 45 dka/h

í Маса - от 500 до 660 kg

í Габаритни размери:
 - широчина - от 5100 до 8100 mm
 - дължина  - 1440 mm
 - височина - 1390 mm

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАНЕ НА 
ЦАРЕВИЦА С РАЗДРОБИТЕЛ ПЦР - 6У

í Производителност - до 32 dka/h

í Едновременно прибиране - 6 реда

í Широчина на междуредието - 70 cm

í Работна широчина - 4200 mm

í Маса - 2290 kg 

í Агрегатиране - всички видове комбайни

í По желание на клиента Дружеството 
 произвежда и 4-редово приспособление

ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА  
МЕТАЛИ С МАШИНА TRUMPF 3030

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ
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Пионер семена България

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

МАНА И СИНЯ КИТКА
ЗАЩИТА

СРЕЩУ
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