РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ l БРОЙ 5 (674) l 2018 г. l ГОДИНА XXVII l ЦЕНА 0,80 лв.

Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www: zemedelskatehnika.com
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27 ГОДИНИ
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

НА ОТПАДЪЦИ

www. nolis-bg.com

Фирмата е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България. От
самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компютърни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и информационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски
фирми и извършва комплексно обслужване.

l Доставка на компютърна,
комуникационна
и друга електронна техника
l Разработване и изграждане на кабелни
и безжични компютърни, телефонни и
охранителни мрежи
l Системна настройка на сървъри и друго
мрежово оборудване
l Ъпгрейд/подновяване
на стари компютри

l Поддръжка на стари и съществуващи
системи и компютри
l Гаранционен и извънгаранционен
сервиз на компютърна и електронна техника
l Teхническо, хардуерно и системно
поддържане на компютърни системи и
мрежи
l Предпечатна подготовка и печат
l Издателска дейност
l Доставка на консумативи

Цялостно комплексно обслужване на фирми –
от регистрацията до офис обзавеждане, поддръжка
и доставка на офис консумативи.

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com
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www: nolis-bg.com

УНИКАЛНО
ФИНАНСИРАНЕ
ДО 5 ГОДИНИ

Условията са валидни до 30.06.2018 г.
Враца
Плевен

София
Видин

(087) 9646428
(087) 9646497

(087) 6646492
(087) 6646495
(087) 9646678
В. Търново (087) 6464713
Русе
(087) 9646411
(087) 9646451
Силистра (087) 9646471
Шумен
(087) 7646423

Бургас
Добрич

(087) 7176464
(087) 8646471
(087) 8181777
Ст. Загора
(087) 6646498
Харманли
(087) 9646424
Г. Игнатиево (087) 6464716
Агрохол

(088) 8266677
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Високи технологии
бр. 5-2018

ИНТЕЛИГЕНТНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Предлаганите от Мегатрон пакетни
услуги FarmSight Service имат за цел да
помогнат на земеделските производители да извлекат максимума от техните
самоходни John Deere машини.
Услугите FarmSight Service подпомагат ежедневната работа на фермерите, като дават по-задълбочен поглед
върху техния бизнес – нещо, което досега не е било възможно. Тези услуги
позволяват индивидуално дистанционно наблюдение на машините, за да се
гарантират превантивната поддръжка,
оптимизирането на разхода на гориво
и производителността. Освен това потребителите получават нова и по-подробна агрономическа информация,
Продължава на стр. 7

III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ  БИЗНЕС  ОБЩЕСТВО  2018
12-15.03.2018, курортен комплекс БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ
Организатор на събитието е Научно-техническият
съюз по машиностроене
“Industry-4.0”, а сред съорганизаторите са Федерация на
научно-техническите съюзи в България,
Българска академия на науките, Общество на знанието, България, Съюз на
полските инженери-механици, Полша,
Асоциациите на машинните инженери
на Словакия, Чехия и Украйна, Съюз
на металурзите, Македония, Академия
на науките на висшето образование на
Украйна, Асоциация за наука и технологии, Китай, както и редица български
университети.
Конференцията ще се проведе от
12 до 15 март 2018 г. в зимния курорт
„Боровец“ и ще включва три основни
тематични направления – високи технологии, бизнес и общество. Те са взаимно свързани и разкриват същността на
възникването и развитието на високите
технологии и създаването на едно ново
общество.
На събитието ще бъдат представени
високотехнологични продукти и услуги,
които се предлагат на пазара. Учени и изследователи ще представят пред академичната общност и пред представителите

на индустрията резултатите от своите
изследвания, които
ще бъдат публикувани в международните научни
списания, издавани
от Научно-техническия съюз по машиностроене.
Международната научна конференция ”Високи технологии – Бизнес – Общество” е място
за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от
предизвикателствата за превръщането на
новаторските идеи в продукти и услуги,
които създават растеж и работни места,
и изграждат едно справедливо, сигурно,
екологично и високотехнологично общество. Има възможност за откриване на
нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието
на една прекрасна зима в Рила планина.
Проф. дтн, д-р хон. кауза
Георги Попов, председател
на Научно-техническия съюз
по машиностроене,
председател на Международния
програмен комитет

Енергийна ефективност

бр. 5-2018
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УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
14-тото издание на международните изложения и конференции EE & ВЕИ
и Savе the Planet ще се проведе в София от 27-ми до 29-ти март в Интер
Експо Център. Организатор е Виа
Експо. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни
решения с висока възвращаемост и
ниски експлоатационни разходи, представени от компании от 15 държави.
Ще се включат фирми от секторите
животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост,
горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията,
представители на общините и др.
Редица от участващите компании
са специализирани в разработване и
доставяне на котли, камини, бойлери
и инсталации на биомаса, линии за
производство на пелети, използвайки
отпадни материали като жито, царевица, слънчогледови люспи, дървесни
частици, слама, барабанни и лентови
сушилни.
На Австрийския павилион ще може
да се видят иновативна технология за
зареждане на акумулаторни батерии,
инвертори, котли на биомаса, вентили и фитинги за сградни отоплителни,
климатични и газови инсталации, мо-

EE и ВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

билни и стационарни машини за компостиране, ферментация, обработване
на биомаса, решения, приложени в
отоплителни системи на пелети.

Застъпени са и френски мобилни
инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци, както и екологията и енергетиката.
Посетителите ще научат повече за
анаеробно разграждане на биоотпаПродължава на стр. 11

КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ НА ПОЛЕТО
В
Република България за
нуждите на биологичното, почвозащитното
и
конвенционалното земеделие
са
създадени
метод и универсална машина за
компостиране на
растителни оста- Чл.-кор. Хр. Белоев
Проф. П. Димитров
тъци от земеделските култури на полето. В настоящата разработка е направено съдържателно описание на универсалната машина
и са посочени различните възможни технологични схеми на
нейната работа при компостиране в полски условия.
Важна задача на съвременното земеделие и особено на
биологичното такова е запазването и повишаването на съдържанието на органичното вещество в почвата. Това може
да се постигне чрез внасянето на зрял компост, който от

Проф. П. Кангалов

Доц. К. Стоянов

Доц. Д. Илиева

икономически съображения да се получава непосредствено
на полето със специален метод. Методът е създаден и патентован от колектив на Русенски университет „Ангел Кънчев”, съвместно с Института по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров”, гр. София. Чрез
него се цели с минимални разходи, при приложение на класическата земеделска   техника и технологии, да се получи
Продължава на стр. 8

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА
Емил Ковачев, управител на Телком Инженеринг, пред вестник „Земеделска техника”
Повече от 12 ните качества и потърсиха приложение- цена и качество, но там трудно могат да
години имам не- то им. През последните няколко години се продадат чужди изделия. Действително
посредствени на- нараснаха търсенето и интересът към тях на китайския пазар съм виждал и елекблюдения
върху както в страната, така и в целия свят. тромотори, произвеждани в България, но
е л е к т р и ч е с к и т е Имайки предвид натрупания ни опит за това са единични случаи. Китайците са
транспортни сред- тези 10 – 12 години, не ни беше трудно различни от нас във вижданията си за
ства, които фирма да намерим нишата и да преминем към конструкциите, те нямат същото чувство  
„Телком Инжене- производство. Сега предлагаме електри- за дизайн. Разбира се, че между тях има
ринг” закупи с цел чески транспортни средства, произведе- и такива, които следват предпочитанията
експериментиране ни в страната. За окомплектоването им на  европейския пазар. Китай има развии придобиване на към момента сме се ориентирали към ки- та индустрия и голяма част от частите за
опит за производство. Ние бяхме едни  от тайския пазар за доставка на части и обо- транспортните средства, като например
Продължава на стр. 7
първите в България, които оцениха тех- рудване. Той е най-добър в съотношение
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Оптиком
НОВОСТИ ОТ LANDINI ЗА 2018

Над 100-годишна история с поглед напред и
постоянно обновление: от
януари 2018 брандът Landini
на италианския производител на трактори Argo Tractors
ще представя световните си
предпремиери на три продукта – Серия 6Н, Серия 5 и
REX 4.
Серия 6Н, нова фамилия
многофункционални
универсални трактори
Почвообработка,
сеитба, обработки при фуражни
култури, операции за прибиране и манипулации на сено
и слама са само част от задачите, които Landini 6H е в
състояние да изпълнява.

С 3,6-литров двигател
Deutz T4Final моделът Landini
6-135H предоставя 126 к.с. и
предлага избор на трансмисии с хидравличен реверс:
12+12 и до 48+16 с HML и
ходонамалител. Високопроизводителната работа е гарантирана с 6000 кг товароподемност на задния навес
и 66 л/мин. дебит на хидравличната система с отворен
център. Цялата гама отговаря
на изискванията на най-новите европейски стандарти
и включва моделите 6-125Н и
6-115Н съответно с 119 к.с. и
110 к.с. максимални мощности, задни гуми с максимален
размер 38” (ширина 540 мм),
двуточково механично
окачване на кабината
и готовност за работа
с иновативните системи Isobus и сателитно
управление.
Landini 6H работят
отлично с челен товарач и комбиниран
прикачен инвентар. С
хидравличните спирачки за ремарке и 3,6-литровия
4-цилиндров
двигател решения за
пътен транспорт определено не липсват.
Bluetooth радио с вграден микрофон, хладилник и отделение за
топли храни и напитки,
регулируема по височина и наклон кормилна колона, допълват
специалните удобства
на оператора.
Новата Серия 5
Тракторите от новата Серия 5 са обо-

рудвани с 3,6 л
двигатели Deutz T4i
без селективна каталитична редукция.
Гамата е продължение на предходната
серия 5D и предлага
модели с мощност
99, 107 и 113 к.с.;
трансмисия 12+12
с Hi-Lo (Power Four),
HML (T-Tronic) с опция ходонамалител;
механичен или хидравличен
реверс и мощна хидравлична система с дебит 60 л/мин.
Задният навес е с товароподемност 4750 кг и може да
се управлява от ергономичната система ELS. Предлага
се като опция челен товарач.
Благодарение на компактните си размери – 2,36 м колесна база и тегло 3800 кг
Landini 5 е идеалният трактор
за всяко земеделско стопанство.
Дизайн
и мултифункционалност:
новата платформа REX 4
за работа в трайни
насаждения
Специализираната гама
трактори REX 4 дебютираха
през ноември 2016 във версията си с кабина и веднага
се харесаха. На изложение
във Верона през 2018 е представянето на версията на
REX 4 без кабина.
Landini REX 4 е с впечатляващ дизайн с аеродинамичен преден капак и калници,
които му придават агресивен
вид, допълван от детайли от
автомобилната
индустрия,
като предните светлини, елегантно вградени в челната

решетка. Добрият стил присъства и около операторското място, оптимизирано с
ергономични решения, удобно разположени органи за
управление и предостатъчно
място за оператора.
Ефективността на Landini
REX 4 е гарантирана и от
новите решения при трансмисията, която е с 4 или
5 скоростни предавки и опция Hi-Lo (Power Five), която
увеличава броя скорости до
40+40. Предлага се механичен или хидравличен реверс,
електрохидравличен блокаж
на едно- или дву-скоростния
ВОМ, синхронизиран ВОМ,
множество конфигурации за
хидравличните клапани, хидравлика с двойна помпа и
82 л/мин. общ дебит, предни мостове с ограничено
приплъзване, малък ъгъл на
завиване и спирачки – микс
от решения за максимална
производителност. Тракторите в серията са оборудвани
с 2,9 л 4-цилиндров двигател Deutz T4i без филтър за
твърди частици. Engine Memo
Switch, запаметяващ оборотите на двигателя, е включен
в стандартното оборудване.
Моделите в серията Landini
REX 4 са шест с мощности от 70 к.с. до 112 к.с. и
в 4 версии. Моделна версия
F (тесни) е създадена за работа в малки овощни градини. Моделите, обозначени
като GE (с нисък просвет),
са изборът при работа на
закрито, в оранжерии. Моделите GB (свръх-ниски) позволяват безопасно преминаване и работа под най-ниските
клони в насаждения. Версия
GT (за широки междуредия)
се използва както за работа
на полето, така и за работа в
трайни насаждения.
Атрактивният дизайн и
висока надеждност в съчетание с мултифункционалност
и лесното управление правят
откритите Landini REX 4 истински специалисти в междуредията.
По материали
на Оптиком

Земеделски пазар
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП
МАШИНА
ТРАКТОР
ТРАКТОР
ТРАКТОР
КОМБАЙН
КОМБАЙН
КОМБАЙН
КОМБАЙН
КОМБАЙН
КОМБАЙН
КОМБАЙН

МАРКА

МОДЕЛ

CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS
CLAAS

AXOS 340
ARION 520 CIS
ARION 610 C
MEGA 350
TUCANO 440
TUCANO 440
TUCANO 450
LEXION 660
LEXION 660
JAGUAR 690

ГОДИНА НА
ПРОИЗВОДСТВО
2013
2008
2010
2006
2015
2015
2008
2012
2014
1989

МОТОЧАСОВЕ
1760
4880
4370
2400/1930
340/180
640/370
1700/1100
1180/840
920/660
4026

МОЩНОСТ,
КС
100
125
125
230
286
286
299
400
400
310

ОПИСАНИЕ
4-цилиндров двигател
4-цилиндров двигател
6-цилиндров двигател
Хедер C5,10 метра
Хедер V6,60 метра
Хедер V6,60 метра
Хедер V6,00 метра
Хедер V7,50 метра
Хедер V7,50 метра
Хедер 3,60 метра

За контакти: 0889 231012, 0887 413014, 0885 331355
ТРАКТОРИ
Производител/
модел
John Deere 8345R
John Deere  6920S
John Deere  6920S
John Deere 6930
Case MX 310
Case MX 335
Case MX 335
Deutz Fahr L720
Valtra T191

ЦЕНИ: ПО ЗАПИТВАНЕ
УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

КОМБАЙНИ
К.с.
345
160
160
163
310
330
330
220
185

Година на
производство
2010
2005
2004
2010
2009
2003
2003
2008
2009

Моточасове
2300
5448
9106
8313
7952
5097
8753
4600
4045

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

За контакти: 0888/586 419

МЕГАТРОН

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Култура
Черничеви фиданки

Предназначение
С висок добив на черничеви листа
За плододаване

Цена
5 лв./брой
5 лв./брой

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

Хибрид

Цена

Кн 307, Кн 310, Кн 435, Кн 422, Кн 461, Кн 509,
Кн 511, Кн 546, Кн 549, Кн 560, Кн 561, Кн М611,
Царевица

4 лв./кг без ДДС

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
Култура
Фъстъци

Сорт
Калина, Цветелина и Кремена

Цена
6.60 лв/кг с ДДС

За контакти: 0889719516, Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков”
Култура
Фасул
Леща
Слънчоглед
Фуражен грах
(стокова продукция)

Сорт

Цена

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

Илина

4 лв/кг без ДДС

Хибрид Сан Лука (маслодаен)

10 лв/кг

Фаворит (за консумация)

8 лв/кг

Кристален

0,70 лв/кг без ДДС

За контакти: 058/653 275; 058/603 125, Добруджански земеделски институт
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СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Продължава от стр. 5
Култура
Домати
(полудетерминантни)
(интердетерминантни)
(Тип чери)
(детерминантни)

Сорт

Алено сърце (нов)
Розово сърце (нов)
Пловдивска каротина
ИЗК Аля
Миляна

Ивайловска капия
(нов)
Капия УВ
Сиврия 600

Зелен пипер

Стряма
Хебър
Милкана F1 (нов)

Долма

Калоян (нов)

Конусовиден

Ясен F1 (нов)

Ратунд
Краставици
Корнишони
Градински грах
Градински фасул
Лук

Цена на едро

1,50 лв. за 0,5 гр.

1000 лв. за 500 опаковки от 1 гр.

3 лв. за 1 гр.
5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр.
5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр.
1 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр.
2 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
2 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
2,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
30 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
3 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
45 лв. за 1 опаковка
от 100 гр.
40 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
1,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
30 лв. за 1 опаковка от 100 гр
3 лв. за 10 гр.
3 лв. за 10 гр.
3 лв. за 5 гр.
2 лв. за 10 гр.
20 лв. за 100 гр.
3 лв. за 0,5 гр.
6 лв. за 1 гр.
40 лв. за 100 гр.
1,50 лв. за 5 гр.
15 лв. за 100 гр.
25 лв. за 100 гр.
2 лв. за 5 гр.
2 лв. за 100 гр.
2 лв. за 200 гр.
3 лв. за 200 гр.

1000 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.
–
–
500 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.
500 лв. за 500 опаковки от 1 гр.
60 лв. за 100 гр.

25 лв. за 100 гр.

–

ИЗК Ники F1

Куртовска капия 1
Пипер – тип капия

Цена на дребно

Български ратунд
Гергана
Тони F1
Мерсия F1 (нов)
Пълдин
Тангра
Еврос (цилиндричен,
нов)
Асеновградска каба

1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
–
–
1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
–
–
–
1000 лв. за 200 опаковки от 1 гр.
1000 лв. за 400 опаковки от 0,5 гр.
–
500 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
400 лв. за 20 опаковки от 100 гр.
–
–
180 лв. за 100 опаковки от 200 гр.
250 лв. за 100 опаковки от 200 гр.

За контакти: 032/951227, Институт по зеленчукови култури „Марица“
ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Kaт. №
309

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

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай
Чапански. Всяка вечер от вторник до петък тел. 088/868 85 08

ТАЛОН

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

КОМПОСТИРАНЕ - КАК И ЗАЩО
Според Евростат за 2016 г. в България един човек е генерирал около 404 кг
битов отпадък, който пътува до депото
от 20 до 150 км. Гражданите не виждат
количествата му, които се изнасят от
градовете ежедневно, но еколозите в
общините са наясно с каква скорост
се пълнят новоизградените клетки на
модерните европейски депа.
Нашият био-отпадък – кухненски и
градински се компостира лесно, бързо и без вреда за никого.  От него се

произвежда компост, който прилича
на черна рохкава пръст и се използва за наторяване на ниви и градини.
Той представлява около 30% от целия
битов отпадък на едно семейство за 1
година. Ако е разделен и чисто събран,
този био-отпадък не само ще спести
30% място в клетката на депото, а и
ще се превърне в почвен подобрител,
който е желан и ценен ресурс за градинари и селски стопани.
Има системи за компостиране, спо-

собни да преработят от 50 кг до 500
тона био-отпадък на ден. Те се ползват
успешно последните 20 години в Европа. Няма причина да не проработят и
в България. И по пътя на разделянето
на боклука си да стигнат до стратегията
за нулеви отпадъци, до най-добрите европейски зелени практики. Така идеята
„Замърсителят плаща“ ще ни донесе
само радост и едно по-зелено бъдеще.
По материали
на Компоста ЕООД

Високи технологии
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III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Иновативната наука изгражда ново общество
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
Тук се включват интелигентни производствени технологии и системи, съвременни машиностроителни и
адаптивни технологии, цифрово производство на оптимални изделия от метал,
полимери, композити и керамика.
Ще се разгледат виртуални инженерни технологии и
симулации, информационни
и компютърни технологии,
робототехника,
изкуствен
интелект,
комуникационна
и навигационна техника и
технологии, математическо
моделиране и суперкомпютърен инженеринг.
Ще се обърне внимание
на SMART технологии, прахова и плазмена металургия, композитни материали,

микротехнологии и микроелектромеханични
системи,
нанотехнологии, наноиндустрия, екологично чисти технологии, преработване на
отпадъци, енергийна техника
и технологии, слънчева и водородна енергетика, регупиране на енергията.
Акцент ще бъде поставен
на изследването, проектирането, използването и сервиза на земеделската техника, устойчивото развитие
и екологичните аспекти на
земеделското производство,
механизацията и електрификацията на земеделието.
Ще се обърне внимание и
на транспортните средства
ефективност,
безопасност и устойчиво развитие
на
транспорта,
електрически превозни средства

ИНТЕЛИГЕНТНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Продължава от стр. 2
на базата на която могат да вземат
по-добри бизнес решения. Земеделските данни се събират и документират, така че винаги са под ръка за
анализи, планиране и подобряване
управлението на стопанството.
Например един от пакетите с
FarmSight услуги, които Мегатрон предлага, е дистанционно наблюдение и обслужване на трактори. С помощта на
тази услуга се изтеглят и анализират
кодовете за грешки на машината, преди да се извърши действителната процедура за поддръжка. По този начин
сервизният екип на Мегатрон е напълно наясно с техническото състояние на
трактора и е много по-добре подготвен
при извършването на поддръжката.
Така се съкращава максимално времето на принудителен престой и машината се връща по-бързо на полето.
Друг пакет осигурява анализ на
производителността на комбайна в
сезона и идентифицира потенциалните
области за подобрение. Това гарантира, че машината винаги работи с
максималните си възможности, без да
оставя неизползван капацитет.
Пакетните
услуги
FarmSight
Service, предлагани от Мегатрон, са
не просто модерна технология, а интелигентни решения, осигуряващи
най-ефективно използване на самоходните машини John Deere от гледна точка на увеличаване на заетостта, намаляване на принудителния
престой и намаляване на производствените разходи.
По материали на Мегатрон

и екомобилност. Ще бъдат
разгледани
диагностиката,
техническото обслужване и
ремонтът на транспортната
техника.
БИЗНЕС
В бизнес модула се обръща внимание на стратегии
за управление, индустриален
мениджмънт, производствен
инженеринг и мениджмънт,
технологично
предприемачество и иновации и др.
Ще се разгледат понятия
като пазар, конкурентоспособност, финанси, мениджмънт на иновациите, пазарна
реализация на иновационни продукти, интелектуална  
собственост.  
Тук се включват и образование, бизнес игри и симулационни модели на повишаване на квалификацията и

ролята на човешкия фактор
в иновационната дейност.
ОБЩЕСТВО
Важен дял от модула
„Общество” са икономическата свобода, висококачественият човешки капитал,
високите технологии и високотехнологичната индустрия.
Важни са иновационната и
кредитно-данъчната политика на държавата като определящ фактор за развитие
на икономиката, финансите
и промишлеността, ролята на държавния и частен
сектор на промишлеността,
бизнеса, банките и борсите
в развитието и защитата на
резултатите от фундаменталните и приложни изследвания и високотехнологичната
промишленост.
По материали на НТСМ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА
Продължава от стр. 3
шасита, двигатели, прибори все още се
предлагат на немислими за българския
или европейския пазар по-ниски цени.
Създадените от Телком Инженеринг
електрически превозни средства са универсални, насочили сме се към едно
сравнително евтино превозно средство.
То има мултипликационен ефект в различни сфери на стопанството и държавата – в селското стопанство, за транспортни и спедиторски фирми, частни стопани,
подвижни средства за сервиз и търговия
и др. Акцентираме на икономичност, технологичност и сравнително ниска цена.
Гаранцията им е повече от 5 години.
В началото започнахме с лекотоварни двуместни превозни средства, с
възможност за пренасяне  до 400 кг товар с различни приложения. Важно бе
машините лесно да се карат, за да се
видят какви недостатъци имат и да се
отстранят. Сега произвеждаме електрически транспортни средства във вариант
триколка, които са с по-ниски данъчни
тежести и имат преференции при паркиране и по-малки транспортни разходи.
Следващата ни  стъпка ще е производство на четириколесни машини, но със
същите габарити, като смятаме да запазим цената им. Някои от възлите при
нас са ноу-хау, внесени са от Китай, но
включваме и наши разработки. Например, първоначално машината се движеше като мотоциклет, но сложихме волан,
което се оказа много удачно.
Самото изделие не е сложно и не е
от висок клас, тъй като идеята е да постигнем качествена работа при максимално ниска цена. Колкото едно изде-

лие е по-просто, толкова е по-надеждно,
по-лесно за експлоатация. Стремим се да
изчистим транспортното средство от излишни неща и да не изисква специална
подготовка на водача - един собственик с
начално и средно образование да може
да го поддържа без проблеми.
Възможностите на триколката са 45
км/ч максимална скорост, а изминатото
разстояние с едно зареждане може да
бъде от порядъка на 120, 140, 180 км. За
село един пробег от 140 км е достатъчен. При ползване на машини с дизелов
или бензинов двигател, за да зареди,
собственикът трябва да измине 10 - 15 км
извън населеното място, където са бензиностанциите. В същото време при електрическо транспортно средство зарежда
за 1-1,20 лв. и има гарантирани 100-120 км
пробег на ден. Важно е, че то може да се
зарежда във всеки домашен контакт, без
допълнителни приспособления. Електродвигателят не се чупи, не може да изгори.
Гаранцията на триколката може да бъде
10, 15 години. Трябва да се наблюдават
само гумите и спирачките. Така разходите за поддръжка намаляват значително.
Това, което сме постигнали и предлагаме, ще покажем на изложението за
енергийна ефективност и възобновяема
енергия в Интер Експо Център. Ще участваме за трета поредна година. На специализираното мероприятие ще представим
електрически превозни средства – двуколки, триколки. Те са базата, върху която
разработваме различни приложения на
електрически транспортни средства.
Заповядайте на нашия щанд. Всичко
ще видите на живо.
Доц. д-р инж. Милка Бобева
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ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ
НА „АГРА”, „ВИНАРИЯ” И „ФУДТЕХ” 2018
Раздел „Машини, инвентар за растениевъдството”
Агримат БГ ЕООД – овършаващ хедер за бяла жътва и
ориз Shelbourne Raynolds
Мадара Агро ЕООД – дискова брана, сгъваема, серия
BDS Caprice
Римекс Технолоджийс ЕАД – Martin-Till концепция за сеитба без обработка
Раздел „Технологии за растениевъдството”
Институт по овощарство, Пловдив – Технология за отглеждане на орех (Juglans regiaL)
Земеделски институт, Шумен – Сорт стевия „Стела”
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров”, София – Технология за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели
Раздел „Машини, инсталации за животновъдството”
Институт по животновъдни науки, Костинброд – Многофункционално противороево дъно за пчелни кошери

Инве Белгия – Автоматичен миксер за производство на
храна за прасенца Зуум мобил
Алфа Микс ЕООД – Еластичен бокс с гумено легло за
крави Easyfix
Раздел „Технологии за животновъдството”
Алплер България ЕООД – Торачка за оборски тор за
биопроизводители „Торадо”
Раздел „Сортови семена и посадъчен материал”
Агроделта Селект ЕООД – Пъпеш сорт Лидер F1
Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив –
Домати сорт „Алено сърце”
Институт по декоративни растения, София – Сорт карамфил „София”
Институт по криобиология и хранителни технологии , София – Високобелтъчен хляб „Зърнея”
ОСПЗ, Пазарджик и ИЗК „Марица”, Пловдив – Пипер
„Ивайловска капия”

КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ НА ПОЛЕТО
Продължава от стр. 3
ускорено микробиологично разграждане до голяма степен на растителните
остатъци на повърхността на почвата до
хумусоподобен вид, след което да бъдат
инкорпорирани в нея за поддържане и
подобряване плодородието й най-вече
за целите на биологичното земеделие.
Методът за компостиране на растителни остатъци непосредствено на полето се съчетава и започва да се прилага още с прибирането на предходната
култура, като най-целесъобразно  тя да
е зърнено-житна. Основното техническо
средство за осъществяване на метода в
земеделската практика е универсалната
машина за компостиране на растителни остатъци. Тя е проектирана, създадена и патентована от същия колектив,
автор и на метода за компостиране в
полски условия   (Патент за изобретение №66579/05.06.2017 г.) С нея в Република България са проведени изследвания при типичните почвени, теренни
и стопански условия на страната, като
са използвани растителни остатъци от
различни земеделски култури.
Целта е да се направи съдържателно описание на универсалната машина за компостиране и да се посочат
различните възможни технологични
схеми за компостиране на растителни
остатъци на полето с нея.
Технологичните изследвания на машината са проведени при лабораторни и лабораторно – полски условия, в
Русенски университет „Ангел Кънчев” и
в землищата на гр. Мартен и с. Тръстеник, област Русенска, при използване на растителни остатъци от зърнено-житни култури (пшеница, пролетен
ечемик и царевица).
Изследваната универсална машина за компостиране (фиг.1.) се състои
от рама в две части, разположени
една след друга и свързани помежду
си неподвижно. Първата част на рамата е във вид на направляващ улей
и в предната й страна е разположен
подбиращо-нарязващ ротор. Задна-

Фиг.1. Универсална машина за компостиране:
1-първа част на рамата; 2-подбиращо нарязващ ротор; 3-втора част на рамата; 4-трактор; 5-опорни колела; 6 и 7-събирателни шнекове; 8-вентилатор; 9-регулируем улей;
10-ротор; 11-ножове; 12-кожух; 13-контраножове.

та й страна е свързана неподвижно
с предната страна на втората част
на рамата, която в задната си част е
закрепена към триточково предно навесно устройство на трактор. От двете
страни на втората част на рамата, регулируемо по височина, са закрепени
упорни колела. В предната й страна
са разположени един под друг събирателни шнекове, като напречно зад тях
е разположен вентилатор. На изхода
на вентилатора е монтиран направляващ, регулируем улей, а на ротора
шарнирно са закрепени надробяващи
ножове с контраножове от вътрешната страна на кожуха. На подбиращо-нарязващия ротор също шарнирно
са поставени ножове. Събирателните
шнекове са с витки назъбени по периферията. Задвижването на работните
органи на универсалната машина за
компостиране се осъществява от трактор чрез съответни механизми.
Предимствата на универсалната
машина за компостиране са: Универсалност и широка приложимост; Подбира, нарязва и надробява растения
и растителни остатъци на мястото на
добиването им; Прилага се и за компостиране на специално изградени площадки; Прилага се за товарене на компост в транспортно или друго средство;
Съкращават се редица спомагателни
операции при компостиране; Разпръск-

ва готовия компост по повърхноста на
почвата. Конструкцията е опростена
и е с малка енергоемкост - не изисква обкрачване на стифа, агрегатира
се с трактор и няма специална ходова система. Има малък брой несложни
работни органи и не е материалоемко,
налична е възможност за съчетаване
на технологичните операции компостиране и вертикално мулчиране.
Универсалността и широката приложимост на изследваната машина се
заключава в нейната многофункционалност в технологично отношение.
Тя може да изпълнява следните технологични операции: Събиране
на растения и растителни остатъци в
наситнено състояние и оформяне на
стиф; Размесване на компост от стиф;
Разхвърляне на зрял компост от стиф;
Захранване на устройството за вертикално мулчиране; Товарене на компост
от стиф в транспортно средство.
Въз основа изследванията се разработиха технологични схеми.
Чл.-кор. проф. д.т.н.
инж. Христо Белоев,
проф. д.т.н инж. Петър Димитров,
проф. д-р инж. Пламен Кангалов,
доц. д-р инж. Калоян Стоянов,
доц. д-р инж. Димитрия Илиева,
Русенски университет „А. Кънчев”
(Следва)

Иновации
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ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ
НА „АГРА”, „ВИНАРИЯ” И „ФУДТЕХ” 2018
Раздел „Торове и препарати за селското стопанство”
Агрополихим АД – Течен азотен тор със сяра
Панамин Агро – 100% биологичен минерален микс за
листно подхранване
Сумит Агро Румъния – Микрогранулирани торове „Микростарт”, „Сумистарт”, „Уминостарт”
Раздел „Научна дейност и разработки”
Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив
– Месо-зеленчуков пастет с намалено съдържание на мазнини, обогатен с пребиотици

Раздел „Машини и технологии за винопроизводството”
Адиг ЕООД – Пневматична преса Smart Press
Адиг ЕООД – Серия бъчви Vicar, поколение 7
Акрукс инвестмънт АД – Динамо-тенгенциален вакуум
филтър  за винени и плодови утайки
Раздел „Машини и технологии за хранително-вкусовата промишленост”
Валнутс ЕООД – Фъстъчено масло 90%
МАР-ИВ 2016 ЕООД – Саламурено сирене от магарешко
мляко

10
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Реклама

НОВ РЕКТОР НА РУСЕНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
На 20 февруари с
176 гласа досегашният
председател на Общото
събрание на Русенския
университет – чл.-кор.
проф. Христо Белоев
бе избран за ректор на
висшето училище. Той
ще ръководи институцията до края на мандата през 2019 година.
До избора се стигна след като ректорът проф. Велизара Пенчева подаде
оставка пред Академичния съвет на
Русенския университет на 24 януари.
Чл.-кор. проф. Христо Белоев има
два последователни мандата като
ректор на висшето училище (2007-2011
и 2011-2015 г.). Той бе номиниран от
седемнадесет катедри, пет факултета,
трите филиала (в Силистра, Разград
и Видин) и Студентския съвет. На заседание на Общото събрание на университета той представи платформата
си за управление: „Съзнавам ясно, че
динамичното време, в което живеем,
икономическата криза и демографският срив изискват нови подходи за
решаване на проблемите, нови форми,
методи и средства на работа. Ще
ги търсим и прилагаме заедно, ще
се променяме и ще вървим напред. Но
едно няма да променя, защото то е

заложено дълбоко в мен - доверието
и уважението към хората, твърдото
убеждение, че те са най-ценният ни
капитал и че в тях трябва да се инвестира непрекъснато“.
На церемонията на връчването
на символичния ключ на университета и регалиите, олицетворение на
властта, дойдоха зам.-областният
управител на област Русе Валентин
Колев и зам.-кметът на община Русе
Димитър Наков.
Вестник „Земеделска техника”
честити на своя заместник главен
редактор чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев новия ректорски пост и
му пожелава здраве, сили и творческо вдъхновение, за да продължи
да работи все така всеотдайно за
просперитета на Русенския университет и българската наука!
ЗТ

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НАЗ
На 23 февруари в гр.
Хисаря на Общо отчетно-изборно събрание.
Националната асоциация на зърнопроизводителите, съгласно устава си, избра Костадин
Костадинов
за
нов
председател на управителния съвет на НАЗ.
Той оглави Асоциацията,
Костадин
като пое поста от СвеКостадинов
тослав Русалов.
Костадинов е председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и през последните две години бе заместник-председател
на НАЗ. Стопанството му отглежда зърнени и
маслодайни култури на площ от 11 000 дка в област Добрич. С активното си участие в дейността на НАЗ като зам.-председател Костадинов
доказва своята ангажираност към проблемите
и развитието на земеделския бранш.
По материали на НАЗ
Вестник „Земеделска техника” честити
на Костадин Костадинов новия пост и му
желае здраве и сили за справяне с всички
предизвикателства. Изданието ще продължи да подкрепя политиката на НАЗ и сме
сигурни в успешното ни сътрудничество за
проспериращо българско земеделие.
ЗТ

Реклама
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Продължава от стр. 3
дъци, биогаз инсталациите,
финансирането на проекти
в областта на енергетиката
и отпадъците, палетокасетите, европалетите, съдовете
за разделно събиране на
отпадъци, изработката на
сита и мрежи и др.
Решения за подобряване
на енергийната ефективност
и сигурност са застъпени в:
LED   осветление; соларни
системи за автономно електрозахранване и съхранение
на енергия; сплит климатични системи; решения за когенерация и тригенерация;
геотермални системи за ото-

пление и охлаждане и др.
Актуални теми в конференциите ще са кръгова
икономика - възможностите за България и опитът на
Холандия и програма LIFE
- инструмент на ЕС за финансиране на дейностите по
околна среда и климата.
ЕЕ & ВЕИ и Save the
Planet са място за делово
договаряне и контакти, за
събиране на информация
за ползите от инвестиция,
за стартиране или разширяване на съществуващ
бизнес.
По материали
на Виа Експо

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма
NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника
на водещи световни фирми.
Гаранционен
и извънгаранционен сервиз.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Лятното часово време
е полезно за планетата. То
спестява над половин процент електроенергия, колкото консумацията на 100 000
домакинства.
 Всички американски
щати и европейски страни
използват хидроенергия.
 Лидери в използването на вятърна електрое-

нергия, т. нар. "вятърни
ферми", са Китай, Испания,
САЩ, Германия. В щата
Вашингтон 70% от електроенергията е с такъв
източник.
 Почти всички битови
отпадъци, които изхвърляме,
стават за производство на
биогаз.
По материали на НАСА

СВИЛОЦЕЛ ЕАД
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

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08,
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:

n конвейерни сушилни за най-голяма гама материали,
в т. ч. билки и зелени фуражи – както насипни, така и
балирани;
n шахтови, флуидизационни и др. сушилни за зърнени
култури, фуражи, насипни продукти;
n камерни и тунелни касетъчни сушилни за плодове и
зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и мн. др.
n котли – водогрейни и парни, в т. ч. за автоматизирано изгаряне на отпадъчна биомаса;
n слънчеви инсталации;
n влагомери за различни материали;
n линии за гранулиране, в т. ч. биопелети и биобрикети.

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02
GSM 0888 93 67 62 (61) www.beneco.net
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Телком Инженеринг
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ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Ул. Лайош Кошут №1, София

Тел.:+359 888 308 292, +359 887 159 375
telcom@techno-link.com; www.telcom-eng.com

ГРАДСКИ ТРИКОЛКИ – ВАШ ИЗБОР
 за градска логистика, комунални услуги, сервиз и озеленяване
 за разносна търговия и мобилно предлагане на храни и напитки
 за селскостопанска дейност
 за вътрешнозаводски транспорт и обслужване на затворени пространства
1. Фотоволтаичен панел 250 W, 30 V, 9А
зарежда батерията за 8-10 часа
2. Фургони – 2.4, 1.9 и 1.7 кубични метра,
изградени от Stadur лек композитен
материал одобрен за превоз на храни,
издръжлив на износване и UV  лъчи
3. Заден мост с куплиран електродвигател
1000 W
4. Батерии гел/литиеви – 2.5 кв./ч, 48 V,
зареждат се директно от мрежата за
4 часа
5. Багажник 120 литра
6. Места за водача и пасажер
7. Редуктор – планински режим на движение
8. Кабина от стъклопласт – изключително
здрава на атмосферно влияние и
експлоатация
9. LED светлини – дълготрайни и силни

ГАБАРИТИ
 Основна конфигурация –
   2975/1005/1710 мм
 Клиренс – 150 мм
 Товароподемност – 450 кг
 Тегло с батериите – 157 кг
 Максимално тегло – 750 кг
 Максимална скорост – 45 км/ч
 Минимален радиус на завой – 3000 мм










Пробег с едно зареждане – 180 км
Ускорение – 0 – 30 км/ч под 6 сек.
Спирачен път – 30 – 0 км/ч под 5 м
Мощност на двигателя – 800/1000 W
Батерии – гел/литиеви 48 V, 2.5 кв./ч
Задвижване – 2 WD заедно
Спирачки – барабанни
Гуми – 3.75/12

Евтино, надеждно, екологично
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