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БАТА АГРО С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
На 23 януари Общото събрание на
Българската асоциация на търговците
на агротехника избра Даниел Минев за
свой нов председател. Той е изпълнителен директор на компанията Интерагри
България, която е член на авторитетната
неправителствена организация.
Даниел Минев е завършил Техническия университет във Варна. Дипломиран
магистър е по специалността Electrical
Engineering във Florida International
University от 2003 година. Работил е на
Даниел Минев
ключови позиции в енергийните звена на
световния лидер General Electric в Централна и Източна Европа.
Даниел Минев оглавява Интерагри България от 2013 г., а
през следващата година по-късно печели Отличието „Агробизнесмен на България”.

От самото начало на съществуването си фирма „Интерагри
България“ и вестник „Земеделска техника” си сътрудничим,
обединени от идеята за развитие на конкурентноспособно българско земеделие. През 2014 г. в първото издание
на Отличието „Принос в механизацията на земеделието”
Интерагри България подкрепи инициативата и беше отличена
в конкурса. Това бе първата награда на фирмата, а в следващите 3 поредни издания на Отличието отново получи призове
за иновативните високоефективни машини, които предлага
на българския пазар.
Вярваме, че през 2018 г. както Интерагри България, така и
БАТА АГРО ще подкрепят юбилейното отличие.
Екипът на вестник „Земеделска техника” честити на
г-н Минев и му пожелава успех, творчески сили и дръзновение
и на този отговорен пост – председател на БАТА АГРО!
ЗТ

НЯКОИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕХАНИЗАЦИЯ
В земеделското производство
навлизат нови машини и оборудване с висока производителност, които
позволяват качествена и икономична
работа. Те имат
изобилие от механизми, електронни
Проф. Живко Давчев устройства - удобни, лесни за ползване, с прецизна регулация.
В последните десетилетия, със завършване на т. нар. трансформация в
земеделието, в Македония се появяват

и много други модели, различни типове
задвижващи и прикачни машини, внесени от различни държави. Те идват от
европейски фабрики, от Русия, но и от
азиатските страни.
Общ забележителен фактор, който
се отбягва и е пропуск в информацията, е дефиницията за категоризацията
и типизацията на машинно-тракторния
парк и по-прецизното дефиниране на
законовите регламенти и правилници
кое как и откъде се внася. Появиха се
нови фирми, представляващи чуждестранните фабрики като дилъри, които
внасят и имат оборот и частичен сервиз на задвижващите и прикачните машини. Има и нови фирми потребители

на земеделска земя със 100% собственост, които въведоха нови отношения
в земеделското производство, включително и спрямо земеделската механизация в областта на експлоатацията,
поддръжката и нормите на работа.
Като основни проблеми, свързани
с появата на новата механизация и
промяната на титуляра при използването на земеделската земя, ще изтъкна следните: Сервизно-ремонтни центрове; Снабдяване с резервни части;
Нормите на управление.
Разбира се че, сервизно-ремонтните центрове играят най-важната роля
за експлоатация на машинно-тракторПродължава на стр. 7

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Цачо Присадашки

Георги Костадинов

Иван Мортев

Продължение от брой 2
За установяване оптималната скорост, при която може
да работи дадена опръскваща система от ст. н. с. д-р инж.
Ц. Присадашки, ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов и н. с. инж.
Й. Цветков на базата на почвен канал бе създаден стенд за ди-

намично изследване на
разпръсквачи (фиг.5).
Той позволява със скорост от 3 до 9 км/час
да се установи качес
твото на капковото
покритие и разпределението на работната
течност на различните
типове разпръсквачи,
ротационни,
пневматични, хидравлични.
През периода 1978
Фиг. 5. Стенд за динамично
– 1986 г. и 2002 - 2005
изследване на разпръсквачи
бяха разработени различни машини работещи с ротационни разпръсквачи. През
1980 г. на базата на Перла 12 и възли от Перла 9 колектив
от н. с. инж. Ц. Присадашки, и ст. н. с. инж. Ив. Караиванов - от НИМЕСС и инж. Ив. Стоев и инж. Ст. Шишманов от
завод „Перла” Нова Загора разработи 3 редова пръскачка за
малообемно пръскане (МП) и за ултра малообемно пръскане
(УМП) на лозя. Резултатите от изследването бяха твърде оптимистични, но машината като цяло бе доста тежка, груба и не
отговаряше на съвременните изисквания (фиг.6А). Това наложи
през следващата година да се разработи по-съвършен вариант
със захват 2 реда и вместимост 1300 литра „Перла - 1300“.
Същата при УМП осигуряваше надеждна защита на лозята с
препарат Лозагрин при разходи от 0,7 до 1,6 л/дка. С едно
зареждане за една смяна машината можеше да опръска от 500
до 1000 декара. Нещо непознато дотогава с наземна техника
не само за България но и за целия социалистически лагер. МаПродължава на стр. 8
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ШЕСТА
НАЦИОНАЛНАСРЕЩА
СРЕЩА
ПЕТА НАЦИОНАЛНА
НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЪЛГАРИЯ
ВВ БЪЛГАРИЯ
14 – 16
февруари2017
2018г.,г.,хотел
хотелАдмирал,
Адмирал,к.к.
к.к.Златни
Златни пясъци
пясъци
08-10
февруари

„О
бединени
за нашето
бъдеще
“
10 години
членство
на България
в ес
РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПРОГРАМА

През години- селскостопанска политика. Надяваме намеренията си по време на Нациоте Националната се информацията от това събитие да налната среща да представи най-васреща на земе- достигне до повече земеделци, защото жните приоритети за работата през
настоящата година. Надяваме се да се
делските произ- тя е важна за всички.
Неслучайно повече от половин го- акцентира на поземлените отношения
водители се пре10:00 – 13:00
Регистрация и настаняване на участниците в х-л Адмирал, Златни пясъци
върна в едно от дина работихме върху българската по- и новата стратегия за развитието им,
н а й - з н а ч и м и т е зиция и успяхме да обединим повече както и бъдещата ОСП, а може би и
12:30 – 14:00
„Добре дошли“ с подкрепата
Пионер
България
от 30 неправителствени
организации.на някои
въпроси,
свързани с ежедневнисъбития в земе- Коктейл
делския сектор у Тази позиция съвпадна с тази на бъл- те проблеми на земеделските произнас. В началото гарското
13:00 – 13:45 Пресконференция
АЗПБ правителство и на министер- водители. Такива са взаимодействието
на всяка година ството. Много се надявам въпреки оч- между институциите, които касаят ПроВенцислав Върбанов Асоциацията
на акванията в негативна посока, защото грамата за развитие на селските райоземеделските производители в Бълга- има и такива за силно орязан бюджет, ни, взаимодействието на земеделските
ОФИЦИАЛНО
ОТКРИВАНЕ
намален, това да
не е производители и Държавен фонд „Зерия го организира в курорта Златни дори да бъде
пясъци. Винаги сме имали гости от драстично и постигнатото до момента меделие”. Припомням, че на НационалВенцислав
Върбанов,
председател
на АЗПБ
ще присъстват и експерти
не бъде загубено.
Декларираното
от ната среща
чужбина, почти винаги е участвал ми- да
нистърът на земеделието с екипа си. комисаря Хоган по време на открива- и ръководството на Фонда, експерти и
Йежи Плева,Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските
Това е едно от очакваните събития от нето на Зелена седмица в Берлин е в ръководството на Министерството на
райони“,
НадявамЕК
се с земеделието, храните и горите, така че
земеделския сектор, защото фермери- синхрон с нашата визия.
14:00
–
14:30
къмМинистър
този дебат да на
успеем
се надявамеиземеделците
те искаме да чуем каква е визията
на включването
Десислава
Танева,
земеделието
храните да получат
министерството за политиката през го- да защитим интересите на българските отговори на въпросите си от най-визам.-министър на земеделието
производители.
соко ниво. и храните
дината. Тази година интересът Васил
е още Грудев,
През годините АЗПБ е изградила
по-голям заради европредседателствоНаскоро министър Порожанов беше
Румен Порожанов, изпълнителен директор
ДФ „Земеделие“
то на България. Освен българската по- поканил голяма част от по-големите не- отлично съдействие със земеделското
организациичлен
в сектора
зиция, ще чуем и тази на председателя правителствени
Ивайло Тодоров,
на УСминистерство,
на АЗПБ с Фонд „Земеделие” и с
на Комисията по земеделие в Европей- и ни даде програмата за председател- други ключови институции в страната,
Таня
Дъбнишка,
изпълнителен
АЗПБ
но въпрекина
това
от страна на фермеството
на България,
както и събитията,директор
ския парламент г-н Шекерски. Ще се
отвори и дебат за бъдещето на Общата които ще го съпътстват. Съобщи ни за
Продължава на стр. 7

08.02.2017 г.

14:30 – 14:50

14:50 – 16:10

Презентация– АГРОПОЛИХИМ

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 инОСП
след 2020
и Бъдещето
на европейските
субсидии за земеделие
формационни
мрежи
и други проекти
за водещи производствени,
държавни и търговски
фирми и извършва комплексно обслужване.

ПАНЕЛ 1

Сценарии на ЕК

l Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
l Доставка на компютърна, комуникационна и друга
• Директни плащания
електронна техника
l Гаранционен и извънгаранционен сервиз на
на селските
райони
изграждане
на кабелни
и безжични
компютърна и електронна техника
l Разработване •иРазвитие
• Държавни
помощи и средства
на риска
компютърни, телефонни
и охранителни
мрежи за управление
хардуерно и системно поддържане на
l Teхническо,
на сървъри
компютърни системи и мрежи
l Системна настройка
• Позиция
на МЗХ и друго мрежово
оборудване • Начало и ход на обществената дискусия
Предпечатна
подготовка и печат
l на
ЕК през 2017г.
l Издателска дейност
l Поддръжка на стари и съществуващи системи и
14:50
– 15:30 Йежи Плева,Генерален директор на ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“, ЕК
компютри
l Доставка на консумативи

Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Искра
Вълчева, директор
дирекцияобслужване
“Европейска координация
и
Цялостно
комплексно
на фирми
международни
отношения“,
МЗХ
от регистрацията до офис обзавеждане, поддръжка и доставка на офис консумативи.
Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
www: nolis-bg.com
Ивайло
на50УС55;нае-mail:
АЗПБmomchilp@techno-link.com
тел.: 02/875 85
49, 02/ Тодоров,
876 50 67, член
0888 67
Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ

4

Оптиком

бр. 3-2018

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА РАМА MULTISLIDE
В отговор на търсенето на земеделците на многофункционални сеялки, MONOSEM представи на Агритехника в края на 2017 нова гама рами
за сеялките си, наречени MultiSlide.
Разработени на основата на плъзгащата система на сеещите секции, те позволяват множество варианти за избор
на различни междуредия.
КОМПАКТНА РАМА
Рамите MultiSlide се предлагат в
няколко варианта работни ширини
– 4,00 м, 4,50 м и 6,00 м. Оборудвани със сгъваеми крила, те достигат
3 метра транспортна ширина (2,55 м
за версията с работна ширина 4 м).
Хидравличното плъзгане на сеещите
секции става посредством система
за захващане на секциите и релси,
вградени към рамата. Така сеещите
секции могат да се местят по цялото
протежение на рамата и по този начин се постигат голям брой възможности за конфигурации.
Системата позволява елиминирането на допълнителни устройства за
прикачване, като приближава сеялката
към трактора. В съчетание с намаленото тегло на сеялката това позволява

прикачването є към трактори с по-малка мощност. Рамата има 2 предно монтирани широки колела 26х12, които
могат бързо да се преместят, за да
съответстват на междуредовото разстояние (колелата са 23х10,5 без преместване при версията с 4 м работна
ширина).
МНОГО КОНФИГУРАЦИИ
Междуредовото разстояние може
бързо да се регулира на стъпки по 2,5 см
от 45 до 80 см (в зависимост от конфигурацията) благодарение на патентованата система на заключване. Тази
система позволява да имате постоянно
на разположение всички възможности
на междуредови разстояния.
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ
Засега рамите MultiSlide се предлагат само с електрически секции
Monoshox NG Plus ME или NG Plus 4E.
Като опция се предлагат системите за
внасяне на инсектициди и хербициди
Microsem само с електрозадвижване
MicroDriveVE. Сеещите секции, както и
Microsem за гранулирани препарати,

се управляват от електронния управляващ блок на сеялката и контролират от
кабината на трактора посредством терминали ISOBUS TOUCH Mini, TOUCH,
TOUCH Pro или други съвместими с
ISOBUS. Електронният блок на сеялката е сертифициран по UT, TC-BAS, TSSC и T-GEO от AEF (Организацията по
електроника за селскостопанската индустрия) и при наличие на GPS антена
може да управлява автоматичното изключване на сеещи секции и променливата сеитбена норма въз основа на
препоръчителна карта. Като опция се
предлага торовнасяща уредба с торовнасящи дискови секции и предно-навесен бункер.
Допълнение към тези примери за
множество конфигурации на рамите
MultiSlide е възможността на сеялките
MONOSEM да работят с разнообразни
видове семена, а такава комбинация
напълно отговаря на нарастващото
търсене на многофункционални прецизни сеялки.
По материали на Оптиком

Земеделски пазар

бр. 3-2018
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП МАШИНА

МАРКА

МОДЕЛ

Силажокомбайн
Товарач
Диск.брана

CLAAS
CLAAS
AMAZONE

Торачка

AMAZONE

Торачка
Пръскачка
Пръскачка
Пръскачка
Балопреса
Балопреса

AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
CLAAS
CLAAS

JAGUAR 690
SCORPION 7045 VP
CATROS + 3001 хидр.3-15см
ZA-M 1500+500+1000 Profis
Hydro
ZA-TS Super Profis Hydro
UX 3200 24 m Special
UF 1801 -Super S - 24m
UG 4500 novaSuper S24m
VARIANT 380 RC 14 ножа
VARIANT 385 RC 14 ножа

ГОДИНА НА
ПРОИЗВОДСТВО
1989
2010
2013

4026 мч
7340 мч
гум.валяк

ЦЕНА, ЛВ
БЕЗ ДДС
59 000 лв.
68 000 лв.
21 000 лв.

2012

Amatron 3 + кантар

20 000 лв.

2015
2008
2008
2004
2007
2007

ISOBUS
amatron 3 + SC + DC
Amatron+
TG II + SC
подбир. 210 см
подбир. 210 см

33
67
33
40
25
29

ОПИСАНИЕ

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

000
000
250
000
000
000

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

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

Производител/
модел

Моточасове
2300
5448
9106
8313
7952
5097
8753
4600
4045

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

МЕГАТРОН – 0888/586 419

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
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

Сорт
Еликсир
Устрем (пригоден за механизирано прибиране)
Блян (пригоден за механизирано прибиране)
Илина
Хибрид Сан Лука (маслодаен)
Фаворит (за консумация)

Фуражен грах
(стокова продукция)

Кристален

6
6
6
4

Цена
лв/кг без ДДС
лв/кг без ДДС
лв/кг без ДДС
лв/кг без ДДС
10 лв/кг
8 лв/кг

0,70 лв/кг без ДДС

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

Култура
Домати
(полудетерминантни)
(интердетерминантни)

(Тип чери)
(детерминантни)

Сорт

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.

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.

ИЗК Ники F1
Алено сърце (нов)
Розово сърце (нов)
Пловдивска каротина
ИЗК Аля
Миляна
Куртовска капия 1

Пипер – тип капия

Цена на дребно

Ивайловска капия
(нов)
Капия УВ

1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
–
–
Продължава на стр. 6
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СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Продължава от стр. 5
Култура

Сорт

Български ратунд
Букетен 50

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

ИЗК Рубин

30 лв. за 100 гр.

500 лв. за 20 опаковки от 100 гр.

Гергана

Мускатна тиква 51/17

1,50 лв. за 5 гр.
15 лв. за 100 гр.
25 лв. за 100 гр.
2 лв. за 5 гр.
50 в. за 100 гр.
20 лв. за 100 гр.
2 лв. за 10 гр.
20 лв. за 100 гр.
2 лв. за 10 гр.
20 лв. за 100 гр.
18 лв. за 150 гр.

500 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
400 лв. за 20 опаковки от 100 гр.
–
–
–
–
–
–
–
120 лв. за 10 кг

Бесапара

2 лв. за 10 гр.

–

Пълдинер
Балкан

2 лв. за 10 гр.
1 лв. за 10 гр.
7 лв. за 100 гр.
1 лв. за 10 гр.
5 лв. за 100 гр.
1 лв. за 0,5 гр.
2 лв. за 100 гр.
2 лв. за 200 гр.
3 лв. за 200 гр.

–
300 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
200 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
–
–
180 лв. за 100 опаковки от 200 гр.
250 лв. за 100 опаковки от 200 гр.

25 лв. за 100 гр.

–

Стряма
Хебър
Милкана F1 (нов)

Долма

Калоян (нов)

Конусовиден

Ясен F1 (нов)

Ратунд
Червен
пипер
за мелене
Краставици

Тони F1
Мерсия F1 (нов)
Хибрид 15 F1
Десертен 5

Корнишони
Пъпеши

Горнооряховска 1
Тиквички
Янтра
Тиква
Бяло главесто зеле
(предзимно полско
производство)
(ранно производство)
(късно полско
производство)
Броколи
Градински грах
Градински фасул
Лук

Цена на едро

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.
40 лв. за 100 гр.

Сиврия 600
Зелен пипер

Цена на дребно

Кьосе
ИЗК Искра (нов)
Пълдин
Тангра
Еврос (цилиндричен,
нов)
Асеновградска каба

1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
–
–
–
–

За контакти: 032/951227; Институт по зеленчукови култури Марица
ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име____________________ Фамилия__________________
Адрес_______________________________________________
Съдържание на обявата:______________________________
____________________________________________________
Дата_______ Подпис________ Телефон_________________
Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник,
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

МАЛКИ ОБЯВИ
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане
∅ – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови.
Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: за ЮМЗ нафтова помпа, пусков двигател – нов.
Тел.: 0885/744 034.
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дейност. Тел.: 0884/452 818.
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за генератори и
стартери, за всякакъв вид земеделска техника (европейска и япон-

Kaт. №
309

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

ска), употребявани, рециклирани и нови. Директен внос, перфектни
цени! Тел.: 044/662 944; 0888/857 676.
• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! Превантивността спестява пари и неприятности.
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност и трудово право.
Тел.: 0899/771 315.
• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; Дискови брани
– 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по договаряне. За контакт
тел.: 0888/540485.

Земеделие
НЯКОИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
В СЪВРЕМЕННАТА МЕХАНИЗАЦИЯ
Продължава от стр. 2
ния парк и е логично съвременната механизация да изисква
съвременна поддръжка, както и
оборудване, и персонал. В този
сегмент трябва да се създаде
много повече, защото отсъствието на сервизно-ремонтни
центрове довежда до бавно решаване на проблемите, със спиране работата на земеделската
машина, което много негативно
се отразява на своевременното
извършване на работните операции.
По моя информация, положението в България е много
по-добро от това в Македония,
но остава и един основен проблем във взаимните комуникация, помощ и сътрудничество.
Много малко от машините в Македония се докарват на сервиз
в България. Тази комуникация
в следващия период трябва да
се подобри, за да се постигне
по-добро, по-бързо и по-икономично обслужване.
Същата проблематика се
отнася и за снабдяването с
резервни части. В Македония
използваме различни начини
и канали за снабдяване с тях,
най-често бърза поща, пътуване
до Гърция или други начини, при
които резервните части стигат
бавно до предназначението си
и са по-скъпи. И в това отношение е слабо сътрудничеството
ни с българските фирми. Основен проблем за сътрудничеството е комуникацията между
отделните фирми за конкретни
самоходни и прикачни машини.

Има възможности да се осъществи такова партньорство.
Нормите за работа и заплащане се наложиха като основен
проблем за поддръжка, експлоатация на машинно-тракторния
парк. Съвременната механизация изисква квалифициран и образован персонал за работа и
поддръжка на машините, защото най-големите неизправности
възникват тъкмо тук. Знаем, че
е необходимо постоянно обучение, образование, работещите
да бъдат на средна възраст,
най-малкото да знаят частично
английски език. Това ще допринесе много за правилната работа и ще намали неизправностите при земеделската техника.
Но се поставя един основен
актуален въпрос, който ще промени отношението човек-машина. При нас през прехода той не
се анализира, не се дефинира
колко е личният доход, начинът
на плащане, заплащането на работниците, съобразно сложността и цената на земеделската
техника. Съвременните машини
имат висока цена, но още по-високи са разходите за поддръжка
- сервиз и ремонт. Продажната цена на тези машини е 3050000, 100000 и над 100000 евро.
В такъв случай се изисква необходимост от промяна на нормата на заплащането, като освен
изработеното покрай основната
заплата, да има и допълнително
възнаграждение.
Проф. Живко Давчев,
Университет „Св. св. Кирил
и Методий”, Скопие

бр. 3-2018
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ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

INTELIFRESH 2018

InteliFresh - първият професионален международен форум, посветен на производството и реализацията на български плодове и зеленчуци, организиран от ИнтелиАгро, се проведе на 16 януари в
Стара Загора. Близо 200 гости – представители на
земеделския сектор, на почти всички търговски вериги в страната, на няколко големи международни
търговци, както и на доставчици, чиито продукти и
услуги подпомагат успешния бизнес, взеха участие
в мащабното събитие. То беше подкрепено и от активните браншови организации от сектор плодове и
зеленчуци у нас.
Големият интерес от страна на производителите
в бранша бе показателен за стремежа им да обръщат все по-голямо внимание на пазара и пътя до потребителя. Активното участие на търговските вериги
доказва, че те в не по-малка степен се нуждаят от
добри български доставчици. Интерес към развиващия се потенциал в сектора бе заявен и от чуждестранни търговци от Холандия, Румъния, Сърбия.
Гостите на InteliFresh имаха възможност да се запознаят и с предложенията на партньори на събитието по веригата на доставките: хладилен транспорт,
хладилно оборудване, органични торове, техника и
оборудване, сервиз, поливни системи, растителна
защита, семена, торове, препарати.
ЗТ

РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Продължава от стр. 3
рите има неудовлетворени очаквания.
Ние сме създадени да защитаваме
техните интереси. Един от проблемите,
който най-вероятно ще бъде повдигнат на Националната среща, ще бъде
свързан с няколкократното отлагане на
стартирането на приема по мярка 4.2.
Предполагам, че ще има много въпроси
по отношение на субсидиите, на санкциите при получаване на СЕПП. Тези
въпроси са свързани с ежедневната
работа на фермерите, но са важни, а и
понякога се получават недоразумения.
Винаги, когато сме получавали сигнали, сме се опитвали да съдействаме и
сме поставяли въпроса пред съответната инстанция. Постигали сме успехи, но сме имали и неуспехи, защото
всеки проблем е конкретен и не може
всички случаи да се поставят под общ

знаменател.
Вече се доказа, че браншовите организации могат да работят заедно и
да отстояват позициите си. Смятам, че
именно този резултат, който постигнахме с общи усилия, пренебрегвайки
браншовите си интереси и намирайки
общ език, може да ни послужи за пример и да продължим да работим заедно. В лицето на ръководството на
Министерството на земеделието, храните и горите и това на ръководството
на Държавен фонд „Земеделие” имаме
сериозни партньори, които се отнасят
към нас с респект и уважение, по начина, по който и ние към тях. На мнение съм, че това партньорство може
да продължи. Разбира се, когато имаме различни мнения, понякога имаме
и противоречия, но в спорът се ражда
истината. Силно убеден съм, че и след

2020 година ще продължим да работим
заедно и силата ни ще нараства.
Няма яснота какво ще се случи с
директните плащания за животновъди
след 2020 година. Надявам се, че дебатът ще започне в София по време
на българското председателство. Ние
определено вече сме изразили своята позиция – искаме да бъде запазена
обвързаната подкрепа, защото тя даде
резултати. Смятаме, че ако продължи,
ще се постигнат още по-добри резултати, но не е ясно точно как ще се отрази Брекзит върху бюджета за ОСП.
Затова не можем да кажем нещо категорично, защото не искаме да подвеждаме животновъдите. Ще продължим
да защитаваме техните интереси и сериозно ще се включим в тези дебати.
Венцислав Върбанов,
председател на УС на АЗПБ
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40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 2
шината бе оценена по достойнство и на
Пловдивския панаир през 1981 г. бе наградена със златен медал. (фиг.6В). Добрите показатели на машината бяха повод на съвместното заседание на Съвета
по селско стопанство към Министерския
съвет, Изпълнителния комитет на НАПС и
Колегиума на Министерството по машиностроене и електроника (ММЕ) състояло през 1983 г. да се вземе решение до
края на месец май ММЕ да произведе
100 броя „Перла 1300”. Пръскачката намери приложение в ИЛВ - Плевен, НПК
- Търговище, АПК – Велики Преслав, АПК
- Асеновград, АПК - Нови Пазар и др.
Прибързаното производство на голяма
серия, без нулевата серия да е намерила
приложение в нашето земеделие, липсата на препарата Лозагрин през 1983 г.
и редица други обективни и субективни
фактори, попречиха машината да намери
адекватното си приложение. През 1985
г. с УМП бяха опазени само 14300 декара. За работа на наклони в условията на
АПК - Асеновград бе разработена пръскачка Перла - 1300М (фиг.6Б).

А) Перла 1300, с един литър се пръска
един декар, а с една машина за един ден
500-1000 da лозя. (1981)

Б) Пръскачка „Перла 1300М” може да
работи на наклон и на площи с малки
обръщателни пояси. (1982)

В) Перла 1300 олекотена с два реда
захват. Наградена със златен медал на
Пловдивския панаир

Г) Перла 1300 за пръскане на зеленчуци,
картофи, тютюн и други окопни култури
Фиг.6. Варианти на пръскачка Перла 1300

Приготвянето на работната течност
при Перла 1300 се извършваше в самата машина. Пръскачката бе комплектована със 100-литров резервоар за чиста вода, с който машината може да се
почиства. Този начин на приготвяне на
работната течност, почистване и измиване свеждаха до минимум замърсяването на околната среда. През 1982 г.
бе разработен вариант за работа в
тесноредовите овощни градини, които
при изпитанията си в село Иваново,
Русенско също показа задоволителни
резултати.

А). За слято внасяне на хербициди
(1984-1985)

Б). За внасяне на хербициди на
лехобраздова повърхност (1986)

Фиг. 7. Пръскачка за зеленчуци
и тютюн (1983)

На базата на разпръскващите органи за локално пръскане на „Перла
1300” бе разработена и изпитана машина за пръскане на тютюн през 1983 г., а
през 1985 г. и за пръскане на картофи.
При всички изпитания машините показаха възможност за успешно опазване
на растенията при разходи на работна
течност от 10 до 20 пъти по-ниски спрямо широкоизползваните по това време
(фиг.7).
За работа върху зеленчукови култури, отглеждани на лехобраздова
повърхност, през 1986 г. колектив от
ст. н. е. д-р инж. Ц. Присадашки и
н. с. инж. Ст. Ташева разработи 3-лехова навесна пръскачка към трактор
МТЗ-80, използвайки резервоарите
на „УХЛ-8 М” с вместимост 600 литра.
При изпитването в село Брегово, Видинско машината показа много добри
резултати (фиг. 8Б).
През 1984 г. по заповед на НАПС,
колектив от ст. н. с. д-р инж. Ц. При
садашки и н. с. инж. Ст. Ташева разработи усъвършенстван модел на
пръскачката за внасяне на хербициди
УХЛ 8-М. Същата бе реализирана в
5 варианта: слято внасяне на хербициди (фиг.8А), лентово внасяне, комбинирано със сеитба или култивиране (фиг.8Б) и (фиг.8Г), слято внасяне
чрез инкорпориране и лентово внасяне чрез комбиниране с култивиране
при работа в лозя и овощни насаждения (фиг. 9).
Вследствие използването на съвременни прогресивни решения на помпата, вносни разпръсквачи и оформянето
на резервоарите в един възел, времето
за навесване на машината се съкрати
от 1 час на 10 минути, а разходът на
работна течност се намали с 5-10 пъти.

В). За внасяне на хербициди в трайни
насаждения в съчетание с култивиране

Г). За окопни култури с внасяне
на инсектициди и пръскане
с хербициди. (1990).
Фиг. 8. Универсална хербицидна
уредба УХЛ-8М

Това позволи с едно зареждане машината да работи цяла смяна.

Фиг. 9. Универсална хербицидна
уредба УХЛ-8М с автоматично водене на
култиватора с осигуряване на минимална
защитна зона при окопни култури.(1992)

През 1992 г. на базата на „УХЛ - 8 М”
съвместно със специалисти от СД „Агроника”, ст. н. с. д-р инж. Каров и
н. с. д-р инж. Пелов бе създаден Автоматичния опръскващо окопен агрегат (фиг.9).
Гл. ас. д-р инж. Иван Мортев,
Проф. д-р инж. Георги Костадинов,
Доц. д-р инж. Цачо Присадашки
(Следва)
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ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД НА ЧЕРЕШИ И ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ
Основна задача в отглеждането на череши и
десертни лозя е гарантиране на качеството на плода.
Съоръженията на „Аквамат
2000” ООД за отглеждане на
плодове под покритие под
сигуряват здрави плодове
и намаляват влиянието на
климата и вредителите върху
качеството и количеството
на продукцията.
Конструкцията за защита
от дъжд визуално изглежда подобна на стандартната
конструкция за защита от
градушка, но конструктивно двете системи са много различни. В сравнение с
конструкцията за защита от
градушка, конструкцията за
защита от дъжд се изгражда
от стоманобетонови колове с
по-голямо сечение, използват
се множество допълнителни
крепежни елементи, включително допълнителни стоманени въжета, котви, ластични
въжета и др., които гарантират много по-голяма здравина и устойчивост на вятър.
В момента „Аквамат 2000”

изгражда първата в България
комбинирана
конструкция
Wiesel с фолио за защита от
дъжд и с мрежа за защита от градушка на череши в
землището на с. Зафирово.
Градината е собственост на
Радостин Ангелов Кънев и е
с площ 150 дка.
Конструкциите Wiesel се
характеризират със следните предимства пред стандартните системи: Изчислена статика, сведена до ясни
правила за проектиране в
зависимост от височина на
кола, междуредово разстояние и обща ширина на градината;
Висококачествени
материали с точно определени механични свойства,
отговарящи на статическите
изчисления, в това число –
колове, въжета, телове, котви, противопотъващи планки, черна шапка за колове
с висока UV-устойчивост и
дълъг живот; Добавяне на
допълнителни напречни укрепвания при градини над
400 м ширина за системи
с мрежи и при градини над

200 м ширина при системи с
фолио; Извършване на предварителни тестове на котви,
за да се определи техният
размер, преди да бъдат доставени. В последствие при
извършване на монтажа всяка котва се тества и при необходимост се заменя.
Специално са разработени плакети за захващане на
мрежата, позволяващи бързото є събиране. Има възможност за надграждане на
системата за защита от дъжд
към напълно затворена система за защита от дрозофи-

ла сузуки. При затворена
система може да се извърши
превантивно пръскане срещу
вредители, след което самата
система предотвратява появата на нови вредители. Така
се дава достатъчно време да
отмине карантинният период
след пръскане преди плодовете да са годни за бране.
Има възможност системата
за защита от дъжд да бъде
използвана в комбинация с
оросителна система за защита от слана.
По материали
на Аквамат 2000

www.agro.bg
Единственият селскостопански интернет портал, в който ще
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко
останало за селското стопанство.

ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД НА ЧЕРЕШИ
И ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа
Предаване за земеделието “Изгрев”

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ
ДОБИВИ
www.aquamat2000.com
Мобилен: 0879 444 120

 2500 л
 3000 л
 щанги 18, 21, 24 м

10

Реклама

бр. 3-2018

ПОДОБРИТЕЛИ ЗА КИСЕЛИ ПОЧВИ
Почвените
подобрители за неутрализиране на
кисели почви ПН-98 и ПП76, предлагани от Свилоза
чрез основното є дъщерно
дружество Свилоцел ЕАД,
имат
основна
съставка
гранулиран калциев карбонат. Той се използва като
мелиориращ материал при
кисели почви или такива с
тенденция към вкисляване.
Необходимо е регулярно
варуване, въз основа на
стойностите на pH на почвения разтвор и отчитане
на съдържанието на хранителните елементи, хумуса,
алуминия и магнезия. Така

се получава екосъобразна
продукция и се постигат
по-добри добиви.
ПН-98 и ПП-76 са екологично чисти и с качества
на комплексен мелиорат за
кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Продуктите
могат без ограничение да се
ползват в производството
на биопродукти и в класическото земеделие. Подходяща
добавка са при създаване
на почвено-торфени смеси
за различни растителни и
дървесни видове и компостиране.
В почвения подобрител

ПП-76 се съдържат калциев
карнобат и добавки от зелена луга и дървесна пепел.
Така се допринася внасянето на хранителни елементи
като калий, сяра, магнезий
и микроелементите желязо,
мед и бор, които придават
подхранващ ефект.
Полученият по химичен
път калциев карбонат е основна съставка и има много по-голям неутрализиращ

потенциал от природния.
Почвените подобрители ПН98 и ПП-76 са перфектни за
влагане и се предлагат и
под формата на гранули. С
цел запазване и повишаване плодородието на почвите
употребата им в земеделието нараства все повече.
ПН-98 и ПП-76 са съвременно решение за модерното земеделие в България.
По материали на Свилоза

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

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

ПРОИЗВЕЖДА
Прикачен
селскостопански
инвентар,
резервни части
и баланс на валове
Култиватор за слята обработка

ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0882/000 666; 0888/550 856
www.et-bella.com

АСТРА АГРО ЕООД

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

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

Здрави машини
на добри цени !

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.
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
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