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Иновации

ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – 2018 г.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 
СОФИЯ

 семена, разсад и луковици от
различни сортове декоративни 
растения
 автентичен ин витро посадъчен 
материал
 селекционни програми и тех-
нологии
 консултации
1222 София, Негован;  тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44

email: iop_sofi a@abv.bg

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004, кв. ”Остромила” № 12
директор: 032 692349; агроном: 0887704975
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Осигурява консултантска дейност и

ПРЕДЛАГА
 Овощен посадъчен материал, 
ин витро подложки, 
киви, малини и арония.

 ПРИЕМА 
 заявки за сезон 2018/2019

Създателят на хедера 
Shelbourne Reynolds, е уста-
новил, че ограничаващ фак-
тор в работата на комбайна 

е необходимостта машина-
та да се справя с големи 
количества слама, както и 
да отделя зърното от нея, 

което изисква време. 
Овършаващият хедер 

Shelbourne е създаден 
така, че да намали с 
90% количеството сла-
ма, което постъпва в 
комбайна и по този на-
чин да увеличи неговия 
капацитет. Принципът 
на работа на хедера 

е такъв, че при него 
няма рязане, а скубане. 
Овършаващите палци с 
патентована форма ску-
бят зърното от класа и 
така 85-90% от зърното, 
което постъпва  в ком-
байна, е вече овършано. 
Единствено остава да 
мине през ситата, за да 
се отвеят примесените 
сламки и плява и от там 
да се качи в бункера. Така 
вършачната система както 

и сламотръсите почти не се 
използват.

Сорт „София” е междуви-
дов хибрид с многогодишен 
цикъл на развитие, полу-
чен от кръстосването на D. 
caryophyllus f. spray Hort. (сорт 
Наслада) с D. сarthusianorum 
L. (див вид карамфил). 
През 2016 г. е проведено 

държавно сортоизпитване за 
различимост, хомогенност 
и стабилност, а през 2017 г. 
със заповед на министъра на 
МЗХГ № РД 12-4/13.06.2017 г. сортът е признат за оригина-

НОВ БЪЛГАРСКИ СОРТ КАРАМФИЛ „СОФИЯ”

Продължава на стр. 7

ОВЪРШАВАЩ ХЕДЕР SHELBOURNE REYNOLDS

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНАТА БИОМАСА ОТ ЛАВАНДУЛА

Продължава на стр. 7

Колектив от Институт по 
почвознание, агротехноло-
гии и защита на растенията 
"Н. Пушкаров" – София съв-
местно с Руския държавен 
аграрен университет и Мос-
ковската селскостопанска 
академия “К. А. Тимирязев“ с 
ръководител гл. ас. д-р инж. 
Юрий Енакиев е награден с 
Диплом в КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ на “Агра 2018” за про-
ект “Технология за оползотворяване на отпадната биомаса 
от лавандула за енергийни цели”.

В рамките на Европейския съюз на България се даде 
приоритет да развива ореховата култура. Според Органи-
зацията по прехрана и земеделие (ФАО) високото маслено 

и белтъчно съдържание на ореховите 
плодове ги определя като култура иг-
раеща важна роля в изхранването на 
населението в световен мащаб.
Технология на Института по ово-

щарство в Пловдив е пазарно ори-
ентирана и вече се внедрява масово 
в практиката. Творческият є замисъл 
е в унисон със световните методи и 
начини за отглеждане на ореха. Тех-
нологичната осъществимост е  съо-

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРЕХ
Продължава на стр. 12
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

Природа

От 21 до 25 март 2018 г. в Международен панаир Пловдив

Международната изложба ПРИРОДА, ЛОВ, РИ-
БОЛОВ представя бизнеса и  презентира изделия 
и услуги за  ловния, риболовния и алтернативния 
туризъм и свързаните с тях браншове, както и дей-
ността на държавните горски предприятия.

ЦВЕТНА ПРОЛЕТ е най-предпочитаното 
изложение от професионалистите и люби-
телите в сферата на градинарството. Водещ 
акцент са зеленият дизайн и създаването на 
екоатмосфера в дома, офиса, вилата, хотела.

Според една легенда, при-
родното образувание “Сини-
те камъни” в източния дял на 
Стара планина е създадено 
от древногръцките богове 
Зевс и Хера. Простосмъртни-
те харесали творението им и 
построили в подножието му 
своя град Сливен. Тази и дру-
ги легенди можете да чуете за 
природния парк, намиращ се 
по пътя София - Бургас.
Уникалната комбинация 

между релеф, водни тече-
ния, флора и фауна, скални 
образувания и разкриваща-
та се панорама придават на 
“Сините камъни” специфичен 
облик. Това дава основание 
за обявяването на част от Из-
точна Стара планина за ле-
сопарк “Сините камъни” през 

1957 година и природен парк 
“Сините камъни” през 2000 
година. На 5 август 2002 г. те-
риторията на природен парк 
“Сините камъни” е увеличена 
на 11380,8 ха.
На територията на парка 

са съхранени едни от най-
добре запазените, предста-
вителни горски екосистеми 
от широколистни гори в Из-
точна България. 82,9% от пло-
щта са гори, от които 92,4% 
са естествени – в голямата 
си част терциерни (мизийски 
бук), служещи за местооби-
тания на повечето реликтни, 
ендемични и застрашени ви-
дове. Цялата площ на парка е 
защитена. В нея са включени 
и следните защитени обекти: 

СЕВЕРОЗАПАДНО  ДП
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 

“ВИТИНЯ”
ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

благороден елен, елен лопатар, 
тибетски як, дива свиня, 
муфлон, хищници, фазани
2140 гр. Ботевград; 
местност “Витиня”; П.К. 7
тел.: 0888 199 969
е-mail: ddsvitinia@abv.bg

Продължава на стр. 8

ЮГОИЗТОЧНО ДП
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО

МАЗАЛАТ
ОРГАНИЗИРА 

ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
дива свиня, 

благороден елен, 
сърна, фазан, 
хищници

6151 с. Горно Сахране,
общ. Павел Баня, тел. 04357/22 35

Мл а д  фе рм е р

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – САДОВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

7007, гр. Русе – кв. Образцов чифлик; 
тел. (082) 83-57-33,  (082) 82-22-43;e-mail: pgss@novotika.com

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД  ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
ПРОФЕСИЯ: ФЕРМЕР 
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
Безплатни шофьорски курсове – категории B и Tкт
Безплатни курсове за работа със земеделска техника

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 
гр. Садово,обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4; 

тел.: 031182325; GSM:0879055760; 
е-mail: ssgsadovo@abv.bg

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
Срок на обучение – 5 години

Професия „АГРОЕКОЛОГ“, специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ“, професионална 
квалификация - III степен  

Професия „ФЕРМЕР“,  специалност „ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПРОДУКЦИЯ“, професионална квалификация - II степен  

Професия “ МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“, специалност 
„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“, 
професионална квалификация - II степен
ПССГ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Със своята специфика, 
местоположение и базов ре-
сурс ПГСС „Ангел Кънчев”, 
Русе е не само име, но и 
епоха в развитието на бъл-

гарската земеделска наука.
През 1865 г. турският ре-

форматор Мидхад паша съз-
дава модерно земеделско 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР"
учебна 2017 - 2018 година

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 8

От 22 до 24 март 2018 г.  
Професионалната селскосто-
панска гимназия в гр. Садово 

ще бъде домакин на Нацио-
налното състезание „Млад 



4
бр. 6-2018

Овощарство

ИЗЛОЖЕНИЕ „ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ”

РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ 
ДОБИВИ

www.aquamat2000.com
Мобилен: 0879 444 120

УЛТРАМАЛООБЕМНИ УЛТРАМАЛООБЕМНИ 
ХЕРБИЦИДНИ ПРЪСКАЧКИХЕРБИЦИДНИ ПРЪСКАЧКИ

ДУНАВСКИ ЩАРИОВ

www.sdobg.com
Имейл: info@sdobg.com

Телефон: + 359 888 656 598

ул. Църковна независимост 16 
ет. 13, гр. Русе

sdobg

ЦЗАЗАЗА ППОООВО ЕЧЕЕЕ ИНИНФФОФОРМРМАЦИЯИЯИЯИЯЦ

Единственото в Бълга-
рия специализирано ово-
щарско изложение „Ду-
навски овощари” ще се 
проведе съвместно с Об-
щото събрание на Сдруже-
нието от 9 часа на 24 март в 
спортна зала „Арена”, Русе. 
Ще се представят специали-
зирани фирми, обслужващи 
различни дейности от отра-
съла. Тази година форматът 
на събитието е разширен с 
директни срещи между про-
изводители овощари, прера-
ботватели и вериги.
Изложението се провежда 

за трета поредна година. До-
сега са участвали фирми от 
България, Турция, Румъния, 
Италия, Англия и др. Тази го-
дина интерес има от фирми 
от Гърция, Холандия, Сърбия, 
Полша и други страни. „Ду-
навски овощари” е значи-
мо събитие за сектора. На 
откриването ще присъстват 
гости от държавни институ-
ции и браншови организации. 
Съюзът на дунавските ово-

щари (СДО) е учреден през 
2014 г. като официално е 
регистриран през февруари 
2015 г. В него членуват над 
350 производители от обла-
стите Русе, Силистра, Вели-
ко Търново, Търговище, Раз-
град, Шумен, Добрич, Варна 
и Бургас и броят им постоян-
но се увеличава. Площта на 
насажденията, които отглеж-
даме е над 2 300 дка.
СДО е учредено като 

сдружение с нестопанска 
цел като задачата му е да 
създава активен диалог 
между производителите на 
плодове и държавните ин-
ституции; да обучава про-
изводителите в добри зе-
меделски практики, щадящи 
околната среда; да внедрява 
нови технологии и сортове 
в овощарството; да набира 
маркетингова информация, 
необходима за външни паза-
ри и да свързва производи-
тели и потребители.

Николай Колев,
председател на УС на СДО

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕСЕРТНИ 
ЛОЗЯ И ОВОШКИ

Ултрамалообемните хер-
бицидни пръскачки Манкар 
са високоефективен метод 
за борба с плевелите, като 
с тях се спестява до 80% 
от количеството хербицид. 
Пръскачките работят изцяло 
с неразредени хербициди, 
като това спестява време, 
необходимо за смесване с 
вода или презареждане. 
Този тип пръскачки се 

предлагат в три основни 
варианта: ръчен – за уни-
версално приложение, къде-
то дозирането се регулира 

ръчно чрез натискате и за-
държане на бутон; колесни 
пръскачки – хербицидът се 
подава чрез специална до-
заторна помпа и специализи-
рана патентована сегментна 
ротационна дюза; прикачни 
пръскачки – за големи пло-
щи, като работната ширина 
може да варира в широки 
граници според това дали 
се третират само редовете 
на насажденията или цяло-
то междуредие. Дозирането 
на хербицидите става чрез 

Продължава на стр. 10
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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

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

ТИП МАШИНА МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ 
ОПИСАНИЕ

Товарач CLAAS SCORPION 6030 CP 2015 1470, 6 метра, 3 тона
Товарач CLAAS SCORPION 7040 2013 2550, 7 метра, 4 тона
Товарач CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7340, 7 метра, 4,4 тона
Сеялка AMAZONE D9-40 120 2008 1 бр. ком-р, 12 метра
Сеялка AMAZONE CAYENA 6001 2011 amatron+, 6 метра
Дискова брана AMAZONE CATROS + 3001 2013 KW гум. валяк, 3 метра 
Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 am-n 3+SC+DC, 24 метра
Пръскачка AMAZONE UF 1801 - Super S 2008 Amatron+, 24 метра
Култиватор POTILA MASTER 800H 2015 органи 10х45 см, 8 метра
Балопреса CLAAS QUADRANT 2200 1999 подб. 210 см
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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. –
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. –
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

Земеделски пазар

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ 
КУЛТУРА СОРТ( БАГРА) ЦЕНА 

Мушкато
/Pelargonium zonale/

VICTOR, SUMMER IDOLS™ TRUE RED  (червена), ICEBERG (бяла), SHOCKING VIO-
LET (тъмно виолетова с бяло око), FLOWER FAIRY VELVET  пъстра (тъмно червено 
с розово око), FLOWER FAIRY  WHITE SPLASH ( бяла с червено око), SAVANNAH™ 
PUNCH (тъмно розова), SURVIVOR SALMON SENSATION (светло розово), CLASSIC 
VULCAN (оранжева)

3,00 лв./бр

Сакъз
/Pelargonium peltatum/ 

HAPPY FACE - DARK RED GRAND  IDOLS - DARK RED  (тъмно червена), HAPPY 
FACE – APRICOT (розова), HAPPY FACE - MAGENTA (цикламена)

3,00лв./бр

Сакъзи-кичести
SUNFLAIR 007 FIREBALL (червена), SALLY (тъмно червена), GREAT BALL OF FIRE 
MELON  (розова), GREAT BALL OF FIRE  L.LAVENDER ( лилава), GREAT BALL OF 
FIRE WHITE  (бяла), MEXIKANERIN – пъстра (бяло с червено)

3,00лв./бр

Сакъзи - алпийски
Ville de Dresden (бяла), Ville de Paris Brilliant-пъстра (розова с бяло око), Ville de 
Paris Rot (червена), Ville de Dresden (бяла)

3,00лв./бр

Вербена  VERA  DEEP BLUE( виолетова), VERA DEEP RED9 (червена), VERA WHITE(бяла) 1,50 лв./бр
Петуния
каскадна - Surfinia

Surfinia Red (червена), Surfinia Giant Blue (тъмно виолетова), Микс от различни 
багри

1,50 лв./бр

Калибрахое Микс от различни багри 1,50 лв./бр
Бегония МИКС  ОЛИМПИЯ – (бяла, розова, червена) 1,50 лв./бр

ЦЕНА на дребно с ДДС; За контакти: 0887411892; 0888006414, Институт по декоративни растения - София

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

тел. 088/868 85 08

МАЛКИ ОБЯВИ
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дей-
ност. Тел.: 0884/452 818.

• Продавам: С3У–3,6;  Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25. 
Тел.: 0885/744 034.
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Продължава от стр. 2

Иновации

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНАТА БИОМАСА ОТ ЛАВАНДУЛА

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

Лавандулата е една от най-разпрос-
транените етерично-маслени култури 
в света, намира широко приложение в 
козметичната, фармацевтичната, парфю-
мерийната индустрии, в производството 
на перилни и почистващи препарати и 
т.н. В преработен или суров вид тя се 
употребява при производството на хра-
ни и безалкохолни напитки. Лавандулата 
се използва и в селското стопанство – 
в растителната защита при биологично 
производство, като естествен регулатор 
в развитието на растенията (покълва-
нето на картофите) и за потискане об-
разуването на метан от кравите - само 
Lavandula latifolia.
Световният пазар на лавандула се 

развива динамично, воден от все по-раз-
нообразното приложение на продукти от 
естествен произход. България от 2015 
година се превърна в европейски ли-
дер в производството на лавандулово 
масло и основен износител за Европа. 
Интересът в България към производ-

ството на лавандула нараства с бързи 
темпове и след 2008 година площите 

се увеличават над три пъти. Интензив-
но е създаването на насаждения между 
2012 и 2015 години, когато общите пло-
щи доближават 7 хил. ха. Разширява се 
и ареалът – лавандулата се отглежда в 
много части на България, а Добруджа се 
оформя сред водещите производствени 
региони в света.
Във връзка с бурния растеж и на-

влизането на много нови производители 
всяка година, количеството на отпадна 
биомаса се увеличава. Липсата на тех-
нологии за оползотворяване превръща 
тази маса в неизползван отпадък. Пора-
ди високото съдържание на мазнини в 
отпадна биомаса от лавандула, процесът 
на гранулиране протича незадоволител-
но. Материалът се залепва по работните 
органи на гранулиращата машина и води 
до блокирането на процеса.
Съвместният научен колектив от 

ИПАЗР "Н. Пушкаров", гр. София и 
РГАУ-МСХА им. „К. А. Тимерязева“ 
– Москва, предлага решение на този 
проблем, като краен продукт – полу-
чаване на пелети с минимално съдър-
жание на прахова фракция и здравина 

над 90%, подходящи за изгаряне в пе-
летни горелки.
Чрез гранулирането на отпадната 

биомаса от лавандула се получава про-
дукт, удобен за съхранение; намалява се 
многократно праховата фракция на го-
ривото, която влошава горивния процес 
при изгарянето; намалява се влажността 
на крайния продукт, с което се повиша-
ва к.п.д. на котела; повишава се значи-
телно енергонатоварването на котела.

Kолектив: ИПАЗР "Н. ПУШКАРОВ" – 
София: Гл. ас. д-р инж. Юрий Енакиев, 
Проф. д-р инж. Георги Костадинов, Доц. 
д-р инж. Иван Иванов, Доц. д-р инж. Ру-
мен Тодоров, Доц. д-р инж. Тодор Пе-
няшки, Доц. д-р инж. Христо Събков, Гл. 
ас. д-р инж. Иван Мортев, Гл. ас. д-р 
инж. Любомир Матеев, Ас. инж. Елена 
Димитрова; 
РГАУ-МСХА им. „К. А. Тимирязе-

ва“– Москва: Проф. д.с.-х.н. инж. Сер-
гей Белопухов, Доц. к.с.-х.н. инж. Инна 
Дмитревская, Доц. к.с.-х.н. инж. Ольга 
Елисеев, Инж. Алия Бахитова 

По материали 
на ИПАЗР „Н. Пушкаров”

лен и вписан в списък Б на Сортoвата листа Р България. 
Сорт „София” притежава ценни морфологични, биологич-

ни и стопански качества. Той е с висок биологичен потен-
циал, създаден и приспособен е към климатичните условия 
на нашата страна. Има многогодишен цикъл на развитие 
като образува туфи със здрави, изправени и полуизправени 
стъбла. Листата са ланцетни, зелени, без восъчен налеп. На 
едно растение се образуват от 105-156 разклонени цветоно-
са предимно от 1-ви порядък, с дължина до 45 cm. Притежа-
ва висок декоративен ефект. Цветовете са полукичести (20,5 
бр. венчелистчета в 1 цвят), малки (диаметър от 2,5-3,0 сm), 
слабо ароматни, събрани в съцветие главичка (от 3-6 бр. на 
къси дръжки) в края на разклоненията, с оригинална форма 
и червенопурпурна багра. На един цветонос се образуват до 
22 цвята. Сорт „София” е ранен, с непрекъснат и продължи-
телен цъфтеж. Началото на цъфтежа е 15 май, а масовият 
е в края на май - началото на юни. Продължителността на 
цъфтежния период е 6 месеца.
Този карамфил е високопродуктивен - с висок добив 

на отрязан цвят и добро качество на цветната продукция 
(420 бр./m2), като 60-70% от отрязания цвят се получават 
през май - юни. Високоустойчив е към фузарийно увяхване. 
При изкуствен фон на заразяване с Fusarium oxysporum 
f. dianthi са отчетени 5% нападнати растения, което при-
числява сорта към I група на устойчивост. Сорът е зимо-
устойчив - при оранжерийни условия, без отопление рас-
тенията презимуват успешно. Размножава се вегетативно 

НОВ БЪЛГАРСКИ СОРТ КАРАМФИЛ „СОФИЯ”
чрез стъблени резници и разделяне на туфите in vivo и по 
метода на тъканните култури in vitro. Не изисква подпорна 
конструкция, при отглеждане не е необходимо поставяне 
на скари и мрежи, които са характерни за едроцветния 
карамфил и мини карамфила. Отглежда се на едно и също 
място в продължение на 3-4 години. Подходящ за използва-
не в две направления: за зацветяване на градини, паркове, 
алпинеуми и скални кътове (самостоятелно или в комби-
нация с други декоративни видове) и за получаване на 
отрязан цвят при аранжиране на букети. 
Създаването на насаждения от сорт „София” е ефективно, 

както при оранжерийни условия без отопление, така и на от-
крити площи, поради ценните декоративни, биологични и сто-
пански качества. Разходите направени по отглеждането на 
сорта, в сравнение с тези на други сортове мини карамфил, 
са значително по-малки, което се дължи най-вече на: висока-
та продуктивност, многогодишния цикъл на развитие, ранния 
и продължителен цъфтеж, устойчивостта към фузарийно увях-
ване и възможността да се отглежда на постоянно място в 
продължение на 3-4 години. 
Специфичните и оригинални качества на сорта го пра-

вят перспективен и конкурентноспособен не само за бъл-
гарския пазар.

Проф д-р Бистра Атанасова,
Институт по декоративни растения - София

Продължава от стр. 2
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Информация

ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”
Продължава от стр. 3
скално образувание “Халката”, пещери-
те “Змееви дупки”, “Песченик”, “Бъчва-
та”, “Хайдушката", вековна букова гора в 
местност Кушбунар.

"Сините камъни" е обявен за парк 
с цел опазването на специфичните 
екосистеми и на красивата природа. 
Най-ниската му точка е на около 300 м 
надморска височина, а най-високата е 
връх Българка 1181 м надморска височи-
на. По-високите територии от природния 
парк се намират в северните му части 
и са покрити с обширни букови гори. 
Южните пък са заети от долове и урви. 
В тази част на парка растителността е 
рядка и представена предимно от отдел-
ни дървета - дъбове и техните спътници.
На територията на парка има някол-

ко урбанизирани рекреационни зони, 
най-известната от които е Карандила. 
Каран означава здраво място. Вярва 
се, че който страда от болест и оти-
де на Карандила, се връща излекуван. 
Другата такава зона е Даула, където се 
намира най-източно разположената у 
нас ски-писта. Третото подобно място, 
в непосредствена близост до Сливен, е 
наречено Селището. Тази вилна зона е 
разположена в най-южната част на пар-
ка. В местността „Абланово” се намира 
пътека на здравето, пригодена за изле-
ти на хора в неравностойно положение. 
Скалното образувание “Халката”, сим-
вол на град Сливен и природния парк, 
може да се види от лифта. Има и пътека 
до феномена, която е приятна и не пре-
калено дълга. Стара легенда разказва, 

че в минали времена тук е имало море 
и при буря корабите са били привърз-
вани към скалата, за да не потънат. За 
местността Кушбунар, хората вярват, че 
болките в очите преминават, ако човек 
се наплиска с вода от извора.

“Сините камъни” е известен и със 
своите ценни археологически паметни-
ци. Тук могат да се видят останки от 
средновековни крепости и манастири. 
Намерени са оръдия на труда, старо-
гръцки надписи, говорещи за съществу-
ването на емпорион и светилище с храм 
на Зевс. В по-късен период са открити 
печат на княз Борис и административна 
сграда в крепост “Туида” . 
На територията на парка има попула-

ции от защитени редки и застрашени от 
изчезване представители на флората и 
фауната. Интерес представляват и оби-
колките на парка с биологична насоче-
ност, защото на територията му има над 
700 растителни вида, част от които са 
под закрилата на закона. В парка се сре-
ща изключително разнообразие от бил-
ки. Птиците са най-добре представената 
група в горските комплекси. Основните 
са разред пойни (мухоловки, синигерови 
и др.), а от кълвачоподобните имаме 8 
от общо 10 вида установени за страната. 
От хищните птици тук се срещат скален 
орел, керкенез, бухал, бeлоглав лешояд 
и други. Любителите на пеперудите пък 
могат да се любуват на невероятно кра-
сиви техни представители. Голям е броят 
и на видовете бозайници и влечуги. Тук 
се срещат и 38 орхидеи, които са 60% от 
срещащите се в страната.

До  местност  Карандила  може да се 
стигне с автомобил (по асфалтов път), с 
лифт и пеша. Насладете се на величест-
вените букове и „Езерото на Каранди-
ла”, направете си пикник на беседката, 
разгледайте някои редки видове и усете-
те магнетизма на гледката от високите 
източни скали. 
Можете да посетите и местност 

Даула,  която ще ви дари с прохлада 
в летните месеци и ски удоволствия 
през зимата. Ако искате да избягате 
от градското ежедневие и да оставите 
децата да потичат, отидете в детски кът 
„Кълвача”, който се намира  над  мест-
ността „Кушбунар” или на люлките в 
местността „Абланово”.  Любителите на 
фотолова имат огромни възможности 
пред себе си, като получат ориентиро-
въчна насока от парковата  дирекция, 
къде и кога да търсят съответния обект. 
Парапланеристите имат няколко места 
за полет.
В „Сините камъни” можете да раз-

гледате изложба от творби на деца от 
ежегодния конкурс на Дирекция на при-
роден парк „Сините камъни”, който се 
организира  по случай „Седмицата на 
гората”. Тук също така можете да види-
те дендрологична, ентомологична и хер-
барийна сбирки. На децата се изнасят 
презентации, беседи и се прожектират 
филми за парка и други занимания. Ор-
ганизират се открити уроци, състезания 
и други мероприятия с цел екологично 
възпитание.

По материали 
на ДПП „Сините камъни”

фермер”. Това е регионалният етап за Южна 
България. Организатор е Министерство на 
образованието и науката (МОН) и Регио-
нално управление на образованието (РУО) 
– Пловдив. Партньор е Аграрен университет 
– Пловдив.
Целите на състезанието са: Демонстри-

ране на придобити теоретични и практически 
знания и компетенции по растениевъдство, 
животновъдство и земеделска техника и уме-
ния за работа в екип; Практическо прила-
гане на съвременни технологии  в областта 
на фермерството; Осъществяване на между-
училищно, професионално сътрудничество и 
съревнование.
Участници са ученици, обучаващи се по 

професии от направление „Растениевъдство 
и животновъдство“ от професионални гимна-
зии в Южна България. Отборите включват 3 
ученици, които се състезават по три модула: 
растениевъдство, животновъдство и механи-
зация на селското стопанство.
В състезателни дисциплини са вклю-

чени: Разпознаване на семена от зър-
нено-житни, зърнено-бобови, технически 
и зеленчукови култури; Резитба на лозя, 
формировка - средностъблен двустранен 
кордон; Разпознаване на фуражи; Доене 
на крави; Майсторско управление на трак-
тор по предварително зададен маршрут и 
Елекронен тест по безопастност на движе-
нието по пътищата.

По материали на ПГС, Садово

бразена със специфичните 
почвено-климатични усло-
вия на страната, сортовите 
особености на отглежданите 
у нас сортове и специфич-
ните болести и неприятели.
Технологията дава пъл-

на информация за: Био-
логичните изисквания на 
ореха; Създаването на оре-

хово насаждение; Избора 
на сортове и подрежда-
нето им в насаждението; 
Отглеждането на орехови-
те насаждения – резитби, 
поддържане на почвената 
повърхност, торене, напо-
яване, растителна защита; 
Беритбата и сушенето на 
плодовете. Представена е 
и икономическа оценка на 

разработената технология.
Научният колектив, ра-

ботил по технологията, е 
в състав: Проф. дн Стефан 
Гандев, Доц. д-р Веселин Ар-
наудов, Доц. д-р Ваня Мано-
лова, Проф. д-р инж. Куман 
Куманов, Гл. ас. д-р Георги 
Корнов.

По материали 
на ИО, Пловдив

стопанство Нумуне чифлик – 
Образцов чифлик. За негов 
пръв управител е назначен 
чешкият земеделски възпи-
таник, известният револю-
ционер Ангел Кънчев. 
През 1879 г. временният 

министър на финансите Гри-
гор Начович обосновава не-
обходимостта от отварянето 
на земеделски образцови 
чифлици, в които земедели-
ето да се изучава практи-
чески. В отговор на 13. XII. 
1879 г. излиза Указ №374 
на княз Александър I Батен-
берг за организирането на 
Образцов чифлик като ни-
сше практическо училище, с 
пръв управител и учител по 
земеделие Георги Андреев 
Георгов и иконом – счето-
водител Петър Жълтов. С 
Указ № 448 от 20.VI.1883 г. 
на княз Александър нисшето 
практическо училище става 
средно земеделско учили-
ще. Върху 2000 дка земя, 

ПГСС “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Продължава от стр. 3

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРЕХ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – САДОВО
Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 2
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Информация

предоставена на училището, 
са изградени учебно-опитни 
участъци, овощни градини, 
разсадници, експеримента-
лен полигон за модерна ев-
ропейска селскостопанска 
техника, животновъдни фер-
ми за кръстоска и селекция 
на нови породи птици, овце, 
коне, крави, свине.
Гимназията стопанисва 

училищна сграда, общежи-
тие, ученически стол, физ-
културен салон, учебна ве-
теринарна клиника и други 
помощни сгради, обслужва-
щи учебния процес и учеб-
но-опитното стопанство. В 
учебно-опитното стопан-
ство се включват учебни и 

производствени работилни-
ци, складови помещения и 
селскостопанска техника. 
Всички те са разположени 
на около 124 дка обособен 
и заграден двор. Училището 
разполага  и с три животно-
въдни ферми за крави, овце 
и зайци, овощна градина, 
лозе и машинен парк.
През настоящата учебна 

2017/2018 година в училище-
то се обучават 110 ученици 
по професиите „Фермер“ и 
„Техник на селскостопан-
ска техника“. ПГСС „Ангел 
Кънчев” запази облика си 
на земеделско училище. В 
резултат на подобрената ма-
териално-техническа база, 

активните международни 
контакти, връзките с местния 
бизнес, добрите битови ус-
ловия и провежданата соци-
ална политика се наблюдава 
увеличаване на интереса на 
учениците и родителите към 
училището и очакваме да се 
увеличи и броят на ученици-
те през следващите години.
През периода 29.03.2018 

- 31.03.2018 год., гимназията 
ще е домакин на Национално 
състезание „Млад фермер" - 
регионален етап за Северна 
България. В състезанието ще 
участват 28 отбора. С усили-
ята и подкрепата на МОН, 
Аграрен университет – Пло-
вдив, всички  професионални 

гимназии, обучаващи в на-
правление „Растениевъдство 
и животновъдство“, успяхме 
да изградим една смислена 
и от особено значение осем-
годишна традиция – знанията 
и практическите умения да 
получат състезателен дух и 
изява. Иновациите във фер-
мерската професия ще могат 
да се приложат в действие и 
да се оценят колко са стой-
ностни и значими.  Вярваме, 
че ще ни дадат известно удо-
влетворение за положения 
труд и сигурност в бъдещето 
на вечната професия „Фер-
мер“.

По материали 
на ПГСС „А. Кънчев"

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
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електрическа или механична дозаторна 
помпа и управлението може да се из-
вършва от кабината на работната ма-
шина. Разходът на глифозат за 10 дка е 
само 1 литър. С ръчна пръскачка могат 
да бъдат обработени около 15 дка сля-
та площ на ден, а с прикачна машина 
площта може да достигне до 50-60 де-
кара слята площ в рамките на осемча-
сов работен ден. Пръскачките намират 
приложение при овощни градини, лозя, 
малини, къпини, боровинки, разсадни-
ци, градински центрове, лавандула и др.
Вече предлагаме и новите моде-

ли за биологична борба с плевели 
чрез третиране с гореща вода - мо-
делите Mantis BioMant Aqua и третира-
не с био-хербициди - моделите Mantis 
BioMant Herbi.
Машините BioMant Aqua се борят 

с плевелите чрез пръскане с гореща 
вода (99,50 С), като по този начин се 
унищожава клетъчната им структура. 
С повтаряне на третирането с гореща 
вода постепенно се унищожава и коре-
нът на плевела и той умира напълно.

BioMant Herbi машините са спе-
циално оптимизирани за пръскане с 
хербициди на биологична основа, на-
пример с пеларгонова киселина. За 
разлика от другите, хербицидите на ор-
ганична основа трябва да се подават 
в големи количества, за да се постиг-
нат желаните резултати. Оптималното 
разпределение на необходимото коли-
чество био-хербицид, благодарение на 
специално разработени плоскоструйни 
дюзи и гъвкави предпазни капаци, из-
бягва препятствия като кофи за боклук, 
пътни знаци, светофари. Поради необ-
ходимостта от по-големи количества 

био-хербицид, най-често BioMant Herbi 
се предлага като допълнителна при-
качна машина към различни превозни 
средства с достатъчно голям резерво-
ар за осигуряване на ефективен кон-
трол срещу заплевеляване. 
Аквамат 2000 предлага различни 

видове конструкции за отглеждане на 
плодове под покритие. Това са вече 
добре познатите в България конструк-
ции за защита от градушка, както и 
техни разновидности като конструкции 
за защита от дъжд, слънце, птици и 
насекоми. В зависимост от приложе-
нието те могат да бъдат отворени или 
затворени. Покритието може да е с 
мрежа за защита от градушка, птици, 
насекоми, засенчващи мрежи, фолио 
за защита от дъжд или комбиниране на 
фолио и мрежа.

По материали на Аквамат 2000

ЦЕНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ 2017

 Цените на селскостопанската продукция през 
2017 г., спрямо предходната 2016 година,  отбелязват 
спад с 5.1%, като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а 
в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%. 
Само за четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо 

същото тримесечие на 2016 г., индексът на цените на 
производител в селското стопанство общо намалява с 
4.7%. Този на цените на продукцията от растениевъд-
ството се понижава със 7.5%, а цените на продукцията 
от животновъдството се увеличават с 8.9%. Съответно 
се наблюдава спад в цените на зърнените култури - с 
1.8%, на техническите култури - с 13.8%, на пресните зе-
ленчуци - с 9.2%, на картофите - с 15.5% и на плодовете 
- с 6.0%. По-високи са единствено цените на фуражните 
култури - с 39.8%. При животновъдството се наблюдава 
увеличение в цените на живите животни - с 1.6%, и на 
животинските продукти - със 17.7%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо ця-

лата 2016 г., намаление е отбелязано в цените на тех-
ническите култури - с 15.4%, на пресните зеленчуци - с 
18.2%, на картофите - с 16.3% и на плодовете - с 11.8%. 
Увеличение се наблюдава единствено в цените на фу-
ражните култури - с 34.9%. В животновъдството цените 
на живите животни намаляват с 2.7%, а на животински-
те продукти се увеличават с 19.6%.
 При продуктите и услугите за текущо потребление 

в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 
2017 г., индексът на цените се повишава с 1.7% спря-
мо цялата 2016 година и с 2.0% спрямо същото три-
месечие на 2016. 
През четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо съот-

ветното тримесечие на 2016 г., се увеличават цените на 
електроенергията и горивата - с 2.9%, на минералните 
торове - с 9.6%, и на продуктите за растителна защита 
- с 6.2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния 
материал - с 2.2%, на ветеринарномедицинските проду-
кти - с 4.3%, и на фуражите - с 1.0%. 

Източник НСИ

Вече 18 години „ВАНКО 97” 
ЕООД е генерален представи-
тел  и  директен вносител на 
продуктите ТЕРАУЕТ. Еднои-
менната  корпорация от САЩ, 
Калифорния ни е делегирала 
права на ексклузивен разпо-
странител  за групата супераб-
сорбенти от полимерен тип, 
които поемат водата и задър-
жат влагата в почвата. Това 
са почвени подобрители, които 
аерират и дренират почвата 
при свиващо-раздуващия цикъл 
на гранулите си по време на 
поемане на водата и нейното 
последващо отдаване на коре-
новата система. Така почвата 
остава рохкава и влажна, а не-
обходимостта от вода намаля-
ва наполовина - като време и 
количество, защото набъбнали-
ят полимер създава воден ре-
зерв, изчерпващ се единствено 
от корените на растението. 
Спестяването на 50% вода е 

съпътствувано от 30% намалява-
не дозите на водоразтворимите 
добавки (торове и др. препарати) 
и съответно от 25-35% повиша-
ване на добивите. Препаратът е 
екологично чист и предлагането  
му е  придружено със съответни-
те разрешителни, сертификати, 
лицензи и контролни свидетел-
ства. Хидрогелите ТЕРАУЕТ имат 
дълготраен ефект до 10 години 
при еднократно влагане в почва-
та и са сериозна алтернатива за 
борба със засушаванията.
Те са подходящи за всички 

растения, като предлагаме кон-
кретните  рецепти за употреба:  

1. Пролет и есен, когато 

времето е подходящо за за-
саждане на овошки, рози, ма-
лини, касис, арония, къпини, 
лозя, ягоди и др. дървесни и 
храстови трайни насаждения 
се препоръчва полагане на 
около 5 - 8 г. (при храстовите) и 
10 - 20 г. (при дървесните)  сухо 
вещество ТЕРАУЕТ  в мястото 
подготвено за засаждане, след 
което се зарива, затъпква и по-
лива обилно първият път, за да 
набъбнат гранулите и образу-
ват водната възглавница. 

2. При подготвяне на разсад-
ници и оранжерии се объркват 
1 кг ТЕРАУЕТ  с 1 куб. м почва, 
като среда за ускорено покъл-
ване и развитие на семената. 

3. За засаждане на зелен-
чуци, (картофи, фасул, пипер, 
домати, краставици и т.н.), как-
то и при техническите и етерич-
ни култури (тютюн, лавандула, 
мента, маточина, дилянка и 
т.н.), в браздите или оформе-
ните лехи се поръсват равно-
мерно 2,0 кг на декар ТЕРАУЕТ  
в сухо състояние под разсада, 
заедно с торовете и се зарива. 
При последващото поливане се 
осигурява стартовата влага за 
всеки корен от разсада, стаби-
лен растеж и повишен добив. 

4. При потапяне на корено-
вата система в паста-гел от 5 - 
8  г ТЕРАУЕТ 100 на литър вода 
се осигурява 100% прихващане 
при транспортиране и  пре-
саждане на растенията. Съща-
та паста може да се приложи 
за окореняване на резници и 
стратификация на костилки. 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ И ОВОШКИ
Продължава от стр. 4

Продължава на стр. 13

ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ 
ТЕРАУЕТ

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

Информация
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ЗТ

Чл.-кор. Хр. Белоев Проф. П. Димитров Проф. П. Кангалов Доц. К. Стоянов Доц. Д. Илиева

КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ НА ПОЛЕТО
Продължение 
от брой 5
Първа техно-

логична схема – 
универсалната ма-
шина се използва 
за събиране на 
растителни оста-
тъци в наситнено 
състояние и за оф-
ормянето на стиф. 
При тази схема 
машината работи 
като първата и втората й част на рама-
та са свързани помежду си неподвижно, 
при плаващо положение на навесното 
устройство на трактора (фиг.2).

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”

При постъпателното движение, ма-
шината чрез опорните си колела копира 
терена. Подбиращо-нарязващият апарат 
поема и нарязва безупорно на едро 
растенията и растителните остатъци от 
различни земеделски култури и плевели 
и по улея на първата част от рамата ги 
подава върху събирателните шнекове. 
Те събират материала и го насочват към 
вентилатора, където под действието на 
надробяващите ножове и контраножове 
става допълнително наситняване на на-
рязаната растителна маса до оптимални 
за компостирането размери. Така при-
готвеният материал се ускорява от рото-
ра и заедно с въздушната струя се ори-
ентира от направляващия, регулируем 
улей надолу и встрани, на определено 
разстояние от трактора, като се натруп-
ва във вид на стиф върху освободената 
от растения площ. Напречното сечение 
на стифа може да се увеличи, като при-
бирането на растителните остатъци ста-
не чрез обхождането му и съответно на-
сочване на струята върху него.
Втора технологична схема – универ-

салната машина се използва за размес-
ване на компост от стиф с цел неговото 
аериране. При тази схема първата част 
от рамата на машината (подбиращо-на-
рязващ апарат) се разединява от втора-
та част и се използва само тази втора 
част (фиг. 3), при плаващо положение  
на навесното устройство на трактора.
При постъпателното си движение ма-

шината, чрез опорните си колела копира 
терена. Събирателните шнекове, чрез 
назъбените си части по периферията 
на витките им, разрушават цялостта на 
стифа, придвижват компоста към венти-
латора и по-нататък процесът протича 
по аналогичен на първата схема начин. 

Чрез подходящо насочване на струята 
от вентилатора, стифовете могат да се 
сдвояват.

Фиг.3. Универсална машина за 
компостиране на растителни остатъци - 

втора технологична схема

Трета технологична схема – универ-
салната машина се използва за разхвър-
ляне на зрял компост върху повърхност-
та на почвата. В този случай машината 
работи, както при размесване на ком-
поста с тази разлика, че направляващи-
ят регулируем улей се насочва напреч-
но на стифа под ъгъл, съответстващ на 
желаната ширина на обхващаната ивица 
на покритие, предопределена от разсто-
янията между стифовете.
По подобен начин се извършва и то-

варене на транспортно средство с ком-
пост от стиф.
Четвърта технологична схема - уни-

версалната машина се използва за 
захранване с материал на машината за 
вертикално мулчиране (фиг. 4). 

паралелно (фиг. 
6). И в двата 
случая направ-
ляващият, регу-
лируем улей на 
машината за 
компостиране 
се ориентира 
за зареждане 
бункера на ма-
шината за вер-
тикално мулчи-
ране.

В заключение могат да се направят 
следните изводи:

1. Създадената и патентована в Ре-
публика България универсална машина 
за компостиране на растителни остатъ-
ци на полето има добри технически и 
технологични показатели при четири 
технологични схеми на работа и е на-
деждно техническо средство в агротех-
ническо отношение за осъществяване на 
почвозащитните методи компостиране и 
вертикално мулчиране в условията на  
страната.

2. Разработените четири технологич-
ни решения за компостиране на расти-
телни остатъци в полски условия с из-
ползване на универсалната машина за 
компостиране са подходящи за нуждите 
на биологичното, почвозащитното и кон-
венционалното земеделие на България. 

Фиг.5. Универсалната машина за 
компостиране на растителни остатъци 
агрегатирана съвместно с машина за 

вертикално мулчиране
Фиг.2. Универсалната машина за 

компостиране на растителни остатъци 
работеща по първа технологична схема

Фиг.4. Общ вид на преустроен 
прорезвач ходообразувател ЩН-2-140 

с бункер за мулч

Фиг.6. Компостиране с вертикално 
мулчиране осъществявани с два 
паралелно движещи се машинно-

тракторни агрегата

Тук технологичната операция се осъ-
ществява, както с прясно нарязани рас-
тения и растителни остатъци, така и с 
компост с различна зрялост. В първия 
случай се работи при свързани първа и 
втора части на рамата, а във втория, при 
отстранена от втората част, първа част 
от рамата (подбиращо-нарязващ апарат). 
В случай на едновременно използване 
на двете машини, конструкцията за вер-
тикално мулчиране може да се агрегати-
ра отзад на същия трактор, с който се 
извършва компостирането (фиг. 5) или да 
се агрегатира с друг трактор, движещ се 
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ТРАДИЦИОННА ЖЪТВА НА ПШЕ-
НИЦА: Овършаващият хедер Shelbourne  
увеличава капацитета на комбайна от 
70% до 100%.  Когато в него постъп-
ва почти чисто зърно, се освобождава 
капацитет, с който машината се дви-
жи с двойно по-висока скорост от тази 
при жътва с традиционен житен хедер.  
Разходът на гориво намалява с до 40%, 
сравнен с този при традиционната жът-
ва. Времето за прибиране на реколта 
от полето се съкращава наполовина.
ЖЪТВА НА ПШЕНИЦА/ПОСЛЕД-

ВАЩО ЗАСЯВАНЕ НА ВТОРА ИЛИ 
ПОКРИВНА КУЛТУРА: Овършаващият 
хедер Shelbourne дава възможност на 
фермерите да жънат с 15-20 дни по-ра-
но от обичайното при по-висока влаж-
ност на зърното (max 35%). Вследствие 
на това, те имат възможност  да засе-
ят по-рано втора култура или покривна 
смес в стърчащата слама използвайки 
наличната  влага в почвата. Именно 
тази стърчаща слама осигурява из-
ключително благоприятна посевна сре-
да, защото почвата не е обработена, 
влагата не е загубена, а сламата не е 
размесена с почвата. Сеитбата е уле-
снена и още по-качествена. Контактът 
семена/почва е много по-добър, което 

благоприятства за по-бързото и дружно 
поникване.
ПО-РАННАТА ЖЪТВА ВОДИ ДО: 

пшеница с по-добро качество, по-ран-
но засяване на втора или покривна 
култура и по-високи добиви от втората 
култура или по-добре развита покривна 
култура.
ПОЛЕГНАЛИ И УВРЕДЕНИ ОТ НЕ-

БЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ 
УСЛОВИЯ ПОСЕВИ: По време на жът-
ва, благодарение на обратното на по-
соката на движение въртене на овър-
шаващия ротор, вече става възможно 
от земята да се повдигнат полегналите 
посеви и по този начин процентът на 
събрано зърно е по-голям в сравнение 
с конвенционалния хедер.
РАСТИТЕЛЕН ОСТАТЪК ОТ ПШЕ-

НИЦА ВЪРХУ ПОЧВАТА/УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВЛАГАТА: Вместо да обръснете те-
рена до голо с конвенционален хедер, 
овършаващият хедер Shelbourne оставя 
растителните остатъци да стърчат. Тази 
стърчаща слама изиграва огромна кон-
сервираща роля. Тя успява да запази 
влагата, като от една страна през зима-
та задържа снега в полето, а от друга 
– пази сянка и завет на почвата през 
лятото. В резултат на това почвата не 
се загрява и вятъра не отнася влагата 

от нея. Стърчащата слама осигурява 
идеална среда за No-Till технологията.
Овършаващият хедер за бяла 

жътва и ориз Shelbourne REYNOLDS 
има редица предимства. Прибраното 
зърно за ден се увеличава до 100%, с 
което се съкращава времето за приби-
ране на реколтата от полето почти на-
половина. Нуждата от много комбайни 
и комбайнери намалява. 3 комбайна, 
оборудвани с Shelbourne хедери, при-
бират зърно колкото 5 комбайна, а 3 
хедера Shelbourne струват по-малко 
от един малък комбайн. Разходът на 
гориво намалява до 40%. Прибраната 
пшеница е с по-добро качество, а ори-
зът е с по-добър рандеман. Shelbourne 
REYNOLDS позволява жътвата да бъде 
възобновена много скоро, след като 
е валял дъжд, а вечер жътвата се 
удължавва с няколко часа. При добив 
600-800 кг/дка, оборудван с този хе-
дер, комбайнът жъне с 8-10 дори и 
12 км/ч. Може да прибира зърно с 
влага до 35%, с което жътвата може 
да бъде изтеглена 15-20 и повече дни. 
Втора култура може да бъде засята с 
15-20 дни по-рано. Високото стърнище 
задържа повече влага в полето, а тя 
гарантира добър добив.

По материали на Агримат

ОВЪРШАВАЩ ХЕДЕР SHELBOURNE REYNOLDS
Продължава от стр. 3

Пневматичните сеялки за 
пролетници са модерни, ком-
бинирани и осигуряват високо 
прецизна сеитба. Произвеждат 
се във вариант с или без тор. 
Подходящи са за слънчоглед, ца-
ревица, захарно цвекло, памук, 
тиквени семки, фъстъци, соя, 
грах, нахут, боб, пъпеши, дини, 
домати, чушки, краставици, фа-
сул, сорго, метла, копър и др. 
Притежават здрава конструкция, 
осигуряваща стабилен режим на 
засяване. Отработват от 4 до 8 
редови с междуредие 45-90 см. 
Има възможност за изсяване на 
дребни семена, за микрограну-
лираща система и за компютър 
с много функции. Притежават хи-
дравлични маркири.
Култиваторът се използва 

за междуредово окопаване на 
окопни култури. Произвежда се 
с или без торов апарат, сгъваем 
или с фиксирана конструкция. 
Дисковете за предпазване на 
културите могат да бъдат приспо-
собявани така, че растението да 
не бъде покрито с почва. Всяка 
секция може да бъде нагласена 
според размера на растението. 
Работните органи могат да бъ-
дат променяни по желание. Дъл-
бочината на култивиране, дори 
при неравна почва, се регулира 
от независима секция. Осигу-

МАШИНИ ОТ KURT

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ
В овощарството от ня-

колко години постепенно 
навлиза един продукт с 
уникални качества. Мно-
гофункционалният листен 
тор Акрамет Ултра е кон-
струиран на базата на 
възможностите на расти-
телния имунитет и е раз-
работен в Научно-изследо-
вателския и технологичен 
център „Плантис” – гр. 
Разград. В него са внедре-
ни допълнителни ефекти 
– инсектициден и фунги-
циден чрез стимулиране 
активността на групи гени 
от растителния имунитет, 
отговарящи за синтеза на 
естествени инсектициди и 

фунгициди. Чрез тях расте-
нията се защитават от на-
падение на гъбни патогени 
и насекомни вредители. 
Тези допълнителни ефекти 
позволяват получаването 
на по-чиста и здравослов-
на растителна продукция 
и драстично намаляване 
на химичната растителна 
защита. Акрамет Ултра 
за сега се прилага по-ин-

тензивно върху следните 
култури: праскови, чере-
ши, кайсии, сини сливи, 
малини и ягоди. 
Акрамет ултра, в съче-

тание с подходяща схема 
на торене позволява да 
се произвежда здраво-
словна и чиста продукция 
от трайните насаждения. 

По материали 
на НИТЦЗ „Плантис”

Промените в Закона за 
Селскостопанска академия 
бяха приети на второ гла-
суване от Народното съ-
брание.
Основните промени 

са: Финансиране - пре-
минава се към автономен 
бюджет; Управителният 
съвет ще бъде само от 
хабилитирани учени от 

Селскостопанска акаде-
мия; Структурна промяна  
– създава се едно Дър-
жавно предприятие „На-
учно-производствен цен-
тър“, което ще обедини 15 
от сега съществуващите. 
Държавните предприятия: 
Опитна станция по бубар-
ство и земеделие - Враца, 
Опитна станция по земе-

делие - Средец, Опитна 
станция по земеделие - 
Търговище, Опитна стан-
ция по животновъдство 
и земеделие - Смолян се 
преобразуват в научни 
центрове. Експериментал-
ните бази Троян и Шумен 
преминават към съответ-
ните институти.

По материали на ССА

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА 
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Информация



13
бр. 6-2018

Агримат БГ
тел: 0878 011 220; 0877 019 777
е-mail: agrimat.bg@gmail.com
website:www.agrimat.info

От идеята до реализацията, всичко за:  

 МАШИНИ

 ОБУЧЕНИЕ

 СЕМИНАРИ

 КОНСУЛТАЦИИ

 СЕМЕНА ПОКРИВНИ КУЛТУРИ

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООДАЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италияпроизведени в Италия

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

Реклама

рява окопаване без да се вреди на растението, дори на 
склон, благодарение на неплъзгащи водещи дискове. Като 
опция може да се добавят и загърлячи, а междуредовото 

пространство може 
да бъде променяно. 
Има възможност за 
колесар от 5 до 13 
реда.
По п у л я р н и т е 

машини от марката 
KURT – сеялки за 
пролетници и окоп-
ни култиватори са 
на промоционални 
цени за налични 
машини. Единстве-
но от ВАРЕКС ООД.

По материали 
на Варекс

ИНОВАТИВНИ МАШИНИ ОТ KURT ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ ТЕРАУЕТ
5. При масовите култури (люцерна, царевица, пшеница, 

слънчоглед, рапица) 
се заорават 3 кг на 
декар или при сеит-
бата с приставките 
към сеялката и то-
роразпръсквачката 
по 800 г на декар 
падат директно под 
всяко семе, което 
се прави в три по-
редни години. 

6. За затревява-
не на градини,игри-
ща,сметища са нуж-
ни 15-20 г/кв. м от 
Т100+Т400 поставе-
ни като сандвич под 
тревната смеска с 
последващо затъпк-
ване и поливане.  

Инж. д-р Ваня 
Коларова, 
управител, 
Ванко '97

Продължава от стр. 10

No-Till
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Реклама
ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ 

С МИКРОЕЛЕМЕНТИ *(IDHA) B 0,0163%, 
* CU 0,0033%,  * FE 0,039%, 

* Mn 0,0163%, * Mo 0,0016%, * Zn 0,0033%
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Мадара

 Клас на машината: Брани за предна и 
задна навесни системи

 Приложимост: Иновативна и ефектив-
на технология за обработка на почвата. 
Вълнообразната форма на почвообработ-
ващите дискове осигурява ефективно на-
трошаване на буците и отлично срязване 
на всякакви видове растителни остатъци

 Работни органи: Вълнообразни дискове 
 560 mm, разположени в 2 реда

 Клас на машината: Комбинирани обра-
ботващи машини 2 в 1; стърнищен култи-
ватор/дискова брана.

 Приложимост: Бърза и евтина стърнищна 
обработка, подготовка на стърнищно легло

 Работни органи: 2 реда дискове с диа-
метър  684 mm; 2 реда култиваторни 
елементи; задни унифицирани и взаимо-

заменяеми валяци; подравняващи еле-
менти

 Защита: Индивидуална нон-стоп пружин-
на защита

 Извършвани операции: Интензивна об-
работка на избраната дълбочина, отлич-
но смесване на растителните отпадъци, 
подравняване и компактиране

Шумен ,  бул .  Мадара  1,  Тел :  0 700 100 57
e-mail :  agrooff ice@madaragroup.com

МАДАРА  АГРО

БРАНА ДИСКОВА СГЪВАЕМА, Серия BDS

Техническа характеристика

BDC 307 BDS 407 BDS 507 BDS 607

Работна ширина m 3,28 4,08 5,0 5,92

Работни органи бр. 28 36 44 52

Работна скорост km/h 15 – 20

Тегло на машината t 1,31 1,65 1,99 2,29

 Защита: Здрава и 
опростена носе-
ща рама. Чиста-
чи на дисковете, 
предпазващи от 
задръстване и по-
вреждане

 Извършвани опе-
рации: Нарязва, 
натрошава и утъпк-
ва почвата. Опти-
мална подготовка 
на сеитбеното легло. Помага за оптимал-
но балансиране на трактора и позволява 
висока скорост на работа

КОМБИНАТОР МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН, Серия КМТ

Техническа характеристика
КМТ 417

Препоръчителна 
мощност на 
трактора

HP 250 – 400

Работна 
ширина

m 4,10

Работна 
скорост

km/h 8 – 15

Работна 
дълбочина

cm 5 – 30

Тегло на машината t 6,7
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