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www: zemedelskatehnika.com

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
СЕДМИЦА НА ГОРАТА

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

27 ГОДИНИ
www. nolis-bg.com

София, бул. Рожен 41А; Тел. 0890 500 504
sales@mgbulgaria.bg, www.mgbulgaria.bg

Асоциация Растителнозащитна
Индустрия България (АРИБ)

МАШИНИ ЗА ЕДРО ЗЕМЕДЕЛИЕ

РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ, УСТОЙЧИВО
ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА
И ОКОЛНАТА СРЕДА
За контакти: 1408 София, ул. „Балша“ 1, бл.9
тел: +359 887 99 70 32
e-mail: bulgariancpa@gmail.com; www.bgcpa.eu

СЕЯЛКА ЗА РЕДОВА СЕИТБА GASPARDO ЗА МОДЕЛ MANTA 12R

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

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете
от компетентна подкрепа
за нейната реализация

Цялостно комплексно

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

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!
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За гората
бр. 7-2018

93 ГОДИНИ СЕДМИЦА НА ГОРАТА
Инициативата за засаждане на
дървета идва от индианците в Америка. Те имали обичай за всяка родена мъжка рожба да се засади по
едно дръвче, за което се грижели цял
живот. От местното население я възприемат и американците, съзирайки
в нея възпитателна стойност. Първият законово регламентиран Празник
на залесяването е в щата Небраска
(1860 г.), а по-късно идеята се разпространява и в Европа (Франция,
Англия, Швейцария, Русия), разбира
се и в България.
През 1925 г. започва историята
на Седмицата на гората. На 12 април

Граждани от Панагюрище залесяват по време на
първия Празник на залесяването през 1925 г.
в м. Пирамидите - Тесния дол край града.

(Благовещение) се провежда Празник
на залесяването, регламентиран от
Министерството на народното просвещение и Министерството на земеделието и държавните имоти. В парковете
и покрайнините на София са залесени

420 000 горски фиданки и са посети 20 кг
семена.
През 1956 г. с решение на Министерския съвет се регламентира
Седмицата на гората да се провежда
винаги през първата цяла седмица на
април. Целта и задачите са благородни
- „дните на седмицата да бъдат дни на
широко популяризиране на огромното
значение на горите и масово участие
на нашия народ в борбата за опазване
и подобряване състоянието на горите”.
Масовите залесявания в България стават приоритет на държавата през втората половина на ХХ век.
По материали на сп. „Гора”

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ДЪРВОДОБИВА
Товаренето е
една от заключителните операции
при
различните
видове
дърводобивни
системи.
У нас за товарене на сортименти
най-често се
използват мобилни
хидравлични
Кирил Стефанов
Константин Маринов стрелови кранове
или самонатоварващи се автомобили. За товарене на сортименти от временни складове и едроразмерни материали,

подходящи за използване са фронталните челюстни
товарачи,
които
имат
по-големи
производителност,
товароподемност,
маневреност и са
Телескопичен товарач Bobkat TL 470
по-устойчиви при
по време на работа
работа на складове с напречни и надлъжни наклони. В последно време започна внедряване на телескопични челюстни товарачи, които се
отличават с по-голяма устойчивост и маневреност.
Продължава на стр. 4

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - СОФИЯ

ПЪРВОТО ГОРСКО УЧИЛИЩЕ

След първата половина
на XX в. рязкото изменение
на екологичните условия и
влошаването на здравето на
горските екосистеми налагат

да се търси нов подход към
практическите потребности
и новите предизвикателства
пред опазването на горските
Продължава на стр. 8

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ СОФИЯ КЪМ ИАГ ПРИ МЗХГ
За контакти: София, 1331, ул. Шосе Банкя № 3
Директор 029885301, 0885511205; 02988064 експерти
e-mail: nsw19@abv.bg, lzsofia@abv.bg, lzssofia.com
Предлага: лесопатологично обследване и даване
предписания за извеждане на оздравителни мероприятия в горски разсадници, култури, насаждения в горски
територии; паркове, градини и частни дворове; предлага консултации и изготвя предписания за лекуване на
заболели дървета.
Приема заявки на имейл и на посочените телефони.
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЛС РОСИЦА - ЛЪГЪТ

КЛАСИЧЕСКИ ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ

Националната професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев”
– Велинград е наследник на
първото горско училище, открито на 01.10.1896 г. в м.
Чамкория - Боровец, което от
1911 г. до 1925 г. е преместено
и функционира в с. Лъджене

- сега квартал на Велинград.
Гимназията
е
единственото
в
страната училище,
строго
профилирано в обучението
по специалностите „Горско стопанство и дърводобив”
и „Горско и ловно
стопанство” на професията
„Техник-лесовъд“. Разполагаме с отличен екип от професионалисти и изключително богата материална база,
изразяваща се в модерна
и съвременно оборудвана
учебна сграда, компютърни
Продължава на стр. 7

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ХРИСТО БОТЕВ”
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух”, № 111А,
тел.: 0359 /5-16-57, 5-22-18
е-mail: pggs_vel@abv.bg; www.pggs.info

Прием за учебната 2018/2019 г. след VII клас –
редовно и задочно:

с. Стоките - 5462, м. Лъгът,
обл. Габрово, общ. Севлиево
тел.: 0886 767 350
e-mail: rositsa@scdp.bg

www.lagat.bg

Специалности: „Горско стопанство и дърводобив”
„Горско и ловно стопанство”
Курсове: категория Тпс за работа с моторен трион
и храсторез;
категория ТвкГ за работа със специализирана
самоходна горска техника

Растителна защита

бр. 7-2018
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехническия
университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” (2014 - 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и
инвестиционни фондове с бенефициент Лесотехнически университет и Седмицата на гората в Лесотехнически Университет на 03.04.2018 г. в Аулата на ЛТУ, ще се проведе студентско състезание в областта на професионално направление
6.2 Растителна защита и 6.1 Растениевъдство с участието на

отбори от Лесотехнически университет - Агрономически факултет; Аграрен университет - Пловдив - Факултет по Растителна
защита и агроекология; Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ - Факултет по природни науки.
На 04.04.2018 г. в централната сграда на ЛТУ от 9 до 12
часа в зала 301 ще се проведе информационен ден на растителната защита на тема „Растителната защита - проблеми и перспективи" с участието на водещи фирми, асоциации
и институции в областта на растителната защита.
По материали на ЛТУ

БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди
употреба на продукта за растителна
защита (ПРЗ).
Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на производителите.
Защитете се с лични предпазни средства при работа
с ПРЗ.
Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ.
Приготвяйте работния разтвор на определените за това
места, в отсъствието на хора и животни.
Изплакнете три пъти празните опаковки и излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката.

Поставете празните опаковки в чували за събиране на
отпадъците и ги съхранявайте в специално място в склада
за ПРЗ до предаването им в пунктове.
Прилагайте ПРЗ далече от водоизточници и водни площи и при тихо време, за да избегнете отвявания.
Не се хранете, не поемайте течности и не пушете по
време на работа с ПРЗ.
Потърсете медицинска помощ, в случай че се почувствате зле по време на работа с ПРЗ.
Почистете личните предпазни средства след употреба на
ПРЗ и измийте ръкавиците преди да ги свалите.
Измивайте ръцете си по време на почивка и след приключване на работа с ПРЗ вземете душ.
По материали на АРИБ

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Цачо Присадашки

Георги Костадинов

Иван Мортев

Продължение от брой 3
Автоматичният опръскващо окопен агрегат работеше в
затворен цикъл, като пестицидът се подава в момента на
разпръскване. По този начин се постига намаляване на разхода на работна течност от 5 до 10 пъти, с което се намалява замърсяването на околната среда. От друга страна се
постига и точно дозиране на пестицида, в синхронизация с
постъпателната скорост на агрегата. Оперативно регулиране
на дозата на пестициди по време на работа в зависимост
от конкретните условия и пунктирано пръскане чрез пускане и спиране на дозиращата помпа. По-малко време за
подготовка, регулиране и настройване на машината. Бързо
и безопасно отстраняване на задръстванията на разпръсквачите, с което рискът от замърсяване на околната среда
се изключва. Няма остатък от работна течност, а неупотребеният пестицид може да се използва отново, резервоарите
нямат нужда от почистване. При смяна на работната скорост дозата от пестицида и спектъра на пулверизация се
запазват. По-висока работна скорост и по-малка защитна
зона вследствие автоматичното водене на култиватора. Намаляване разхода на хербициди 4-5 пъти.
Резултатите от изпитването на машината у нас и в СССР
бяха много добри. Агрегатът бе предназначен за работа с
6-8 редови култиватора, при което за един сезон обработва
около 2000 декара. Високите показатели на агрегата поз-

воляват само за 5-6
смени същият да
се откупи от направените
икономии.
През 1992 г. два агрегата работиха в
района на Добрич
върху площ от 2000
декара.
Ниската
култура на земеделие, липсата на инФиг. 11. Уредба хербицидна лентова
терес от МЗ ”ПерУХЛ-300
ла” и от опазване
на околната среда и
много други причини през това време
в нашето земеделие
не позволиха този
високоефективен
агрегат да намери
адекватно приложение. При сегашните
условия, когато все Фиг. 12. Пръскачка за ултрамалкообемно
повече ще се отде- и малкообемно пръскане ПЕРЛА-9УМП
ля внимание на дребните и средните земеделски производители, агрегатът може да намери съответното приложение,
вследствие своята универсалност, икономичност, възможност за намаляване на замърсяването на околната среда и
възможност за работа на маломерни наклонени площи за
земеделски производители, отглеждащи различни култури.
За работа на по-малки площи бе създаден от ст. н. с. д-р
инж. Ц. Присадашки, ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов и ст. н. с.
д-р инж. Каров Уредба хербицидна лентова УХЛ-300 (фиг. 11).
През 1986 г. колектив от ст. н. с. д-р инж. Христо Нанков, ст. н. с. д-р инж. Йордан Панаьотов, ст. н. с. д-р инж.
Ц. Присадашки, на базата на опръскващ орган с пневмаПродължава на стр. 8
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Ден на космонавтиката – 12 април

ХРАНА ЗА КОСМОНАВТИ
През последните години сублимационното сушене (лиофилизация) се
налага като модерно биотехнологично
решение при производството на здравословни продукти. Лиофилизацията представлява многофазен процес,
включващ: замразяване на биоматериала до ниски температури; предварително изсушаване, когато кристалите
на водата сублимират при нагряване в
условия на вакуум и десорбция на остатъчната влага.
Обект на сублимационното сушене
(лиофилизация) са различни хранителни
продукти като плодове, зеленчуци, месо,
риба, млечнокисели продукти - извара,
сирене, заквасена сметана, сладоледени смески, натурални млечни белтъци,
плодови сокове, кафе и др. Получените
продукти са с фина структура и консистенция, многократно олекотени, със съхранени хранителни, биологично-активни
вещества и вкусово-ароматен комплекс
и доставят в усвоима форма необходимите за организма хранителни и биологично активни вещества. При този метод
на технологична обработка, протеините
не се денатурират, витамините се запазват в максимална степен, ензимите
съхраняват своята активност. Ниското
остатъчно влагосъдържание е в границите 2.5-5.0%, равномерно разпределено в
обема на продукта и гарантира тяхното
продължително съхранение.
Лиофилизираните продукти поставени в подходящи опаковки се отличават
с висока издържливост, устойчивост на
външни въздействащи фактори и продължителна съхраняемост (от 5 до 10
години) без добавяне на консерванти от
различен произход. Поради лиофилната
си природа, тези храни лесно се възстановяват чрез рехидратация до своите изходни физически и органолептични
свойства без това да изисква специални условия.

Лиофилизирани храни

Модерните технологии на основата на
процеса лиофилизация позволяват създаването и реализацията на детски и храни
със специално предназначение - храни
за Kосмоса, за спортисти, алпинисти,
мореплаватели, експедиции, войскови
дажбени комплекти, случаи на природни
бедствия, аварии, катаклизми и др.
На основата на този метод в Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) е създадено космическо
меню за полетите на българските космонавти в края на 70-те години на миналия век, с което България става третата
страна в света след САЩ и Русия, притежаваща технологии за производство на
космически храни.
Ястията, предназначени за хранене в
Космоса, трябва да са полезни, да отговарят на потребностите на космонавтите
– високо нервно психическо напрежение,
стрес от ограниченото пространство в
кабината, намалената двигателна активност, шум, вибрации, безтегловност, висока радиоактивност и др. През 1988
година по програма „Интеркосмос“ и
по проект „Шипка“, е създадено богато
меню от над 25 вида лиофилизирани
храни, което е адаптирано за четирикратен хранителен режим - две закуски,
обяд и вечеря, с интервал между отделните приеми 3 до 5 часа. Менюто е със-

тавено от храни на месна, месно-зеленчукова и плодово-млечна основа – супи,
основни ястия, десерти, българско кисело
мляко, плодове, съобразени по състав и
енергийно съдържание с екстремалните
условия на труд и бит на космонавтите по
време на космически полет.
Важно направление в научната ни
програма е подобряване качеството на
живот и здравословния статус на населението чрез ефективна хранителна
превенция на социално-значимите заболявания. Разработват се рецептурни
формули и технологии за производство
на функционални биопродукти с висок
здравословен потенциал на основата на
натурални пресни и ферментирали млека (краве, овче и козе), медицински и
хранителни растения, диворастящи плодове, пчелни продукти и др., с включени
в състава им биологично активни субстанции, въздействащи позитивно върху
човешкото здраве (ензими, микроорганизми от различен произход, омега
мастни киселини, натурални антиоксиданти и др.). Създадени са пробиотични
и синбиотични продукти с балансиран
състав, висока биологична стойност,
предназначени за превенция и алиментарно повлияване на дисбактериоза, метаболитни заболявания: диабет,
затлъстяване, хипертония, атеросклероза, професионално-предпазно хранене
(храни с антитоксичен и радиозащитен
ефект), глутенова и лактозна непоносимост, алергични състояния и др.
Разработването на лиофилизирани
концентрати за функционално и специализирано хранене на основата на
натурални суровини, осигуряващи природосъобразно хранене на населението и подобряване на неговото здравословно състояние, представляват едно
перспективно и модерно направление,
което ще се развива и в бъдеще.
По материали на ИКХТ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ДЪРВОДОБИВА
Продължава от стр. 2
За извършване на товароразтоварни
дейности на временни горски складове
в Учебното-опитно горско стопанство
(УОГС) „Петрохан“ отскоро бе внедрен
нов телескопичен челюстен товарач
Bobkat TL 470. Телескопичният челюстен
товарач Bobkat TL 470 е предназначен
основно за работа в земеделските ферми. Този вид машини са проектирани да
работят в тесните пространства в зърнобазите и животновъдните ферми, но
могат да се използват и в дърводобива
във временните горски складове. Габаритите на задната част на товарача не
излизат зад тези на гумите – реалният
габарит на машината при завой всъщност е този на гумата, което предполага
по-голяма маневреност, видимост и безопасност при работа. Мостовете на телескопичния товарач имат 3 режима на
завиване – паралелен, преден завиващ

мост и два завиващи моста. Радиусът
на завой се определя от колесната база
на машината. При Bobcat тази база е
проектирана така, че машината да има
максимална товароподемност и в същото време да има минимален радиус на
завой. Той е 3,7 м външен радиус за
моделите с товароподемност 3,0 и 3,5
тона, доказано най-малкият на пазара.
В района на УОГС Петрохан, в отдел/подотдел 38а на временен склад
„Дебели Рът“, бе проведено изследване на експлоатационните свойства на
телескопичен челюстен товарач Bobkat
TL 470.
Дървесината, която се намира на
временния склад е в две сортиментни
категории:
I – Категория едра, сортимент: трупи
за бичене, със среден диаметър над 30
см, дървесен вид „бук“;
II – Категория дърва сортимент:

ОЗМ, дървесен вид „бук“.
В резултат от проведеното наблюдение на работата и хронометриране на
операциите при товаренето са направени следните изводи: Направено е технологично изследване на телескопичен
товарач Bobkat TL 470 в условията на
УОГС „Петрохан“. От получените резултати се вижда, че товарачът е подходящ
за работа на горски временни складове
с неголеми размери. Товарачът може да
работи с висока производителност при
по-тежки теренни условия и наклони на
временните складове. След хронометриране и измерване на материалите е определена фактическата часова производителност - 26,84 m3/h.
Доц. д-р инж. Кирил Стефанов,
Доц. д-р инж. Константин Маринов,
Катедра „Технологии
и механизация в горското
стопанство“, ЛТУ

Земеделски пазар

бр. 7-2018

5

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП МАШИНА

МАРКА

МОДЕЛ

Товарач
Товарач
Товарач
Сеялка
Сеялка
Дискова брана
Пръскачка
Пръскачка
Култиватор
Балопреса

CLAAS
CLAAS
CLAAS
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
POTILA
CLAAS

SCORPION 6030 CP
SCORPION 7040
SCORPION 7045 VP
D9-40 120
CAYENA 6001
CATROS + 3001
UX 3200 24 m Special
UF 1801 - Super S
MASTER 800H
QUADRANT 2200

ГОДИНА НА
ПРОИЗВОДСТВО
2015
2013
2010
2008
2011
2013
2008
2008
2015
1999

МОТОЧАСОВЕ
ОПИСАНИЕ
1470, 6 метра, 3 тона
2550, 7 метра, 4 тона
7340, 7 метра, 4,4 тона
1 бр. ком-р, 12 метра
Amatron+, 6 метра
KW гум. валяк, 3 метра
am-n 3+SC+DC, 24 метра
Amatron+, 24 метра
органи 10х45 см, 8 метра
подб. 210 см

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“

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ
КУЛТУРА

СОРТ( БАГРА)
VICTOR, SUMMER IDOLS™ TRUE RED (червена), ICEBERG (бяла), SHOCKING VIOLET (тъмно виолетова с бяло око), FLOWER FAIRY VELVET пъстра (тъмно червено
Мушкато
с розово око), FLOWER FAIRY WHITE SPLASH ( бяла с червено око), SAVANNAH™
/Pelargonium zonale/
PUNCH (тъмно розова), SURVIVOR SALMON SENSATION (светло розово), CLASSIC
VULCAN (оранжева)
Сакъз
HAPPY FACE - DARK RED GRAND IDOLS - DARK RED (тъмно червена), HAPPY
/Pelargonium peltatum/ FACE – APRICOT (розова), HAPPY FACE - MAGENTA (цикламена)
SUNFLAIR 007 FIREBALL (червена), SALLY (тъмно червена), GREAT BALL OF FIRE
Сакъзи-кичести
MELON (розова), GREAT BALL OF FIRE L.LAVENDER ( лилава), GREAT BALL OF
FIRE WHITE (бяла), MEXIKANERIN – пъстра (бяло с червено)
Ville de Dresden (бяла), Ville de Paris Brilliant-пъстра (розова с бяло око), Ville de
Сакъзи - алпийски
Paris Rot (червена), Ville de Dresden (бяла)
Вербена
VERA DEEP BLUE( виолетова), VERA DEEP RED9 (червена), VERA WHITE(бяла)
Петуния
Surfinia Red (червена), Surfinia Giant Blue (тъмно виолетова), Микс от различни
каскадна - Surfinia
багри
Калибрахое
Микс от различни багри
Бегония
МИКС ОЛИМПИЯ – (бяла, розова, червена)

ЦЕНА

3,00 лв./бр

3,00 лв./бр
3,00 лв./бр
3,00 лв./бр
1,50 лв./бр
1,50 лв./бр
1,50 лв./бр
1,50 лв./бр

ЦЕНА на дребно с ДДС; За контакти: 0887411892; 0888006414, Институт по декоративни растения - София
• Продавам: С3У–3,6; Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25.
МАЛКИ ОБЯВИ
Тел.: 0885/744 034.
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дейност. Тел.: 0884/452 818.
Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

www.agro.bg

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

Земеделие
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ПЪРВОТО ГОРСКО УЧИЛИЩЕ
Продължава от стр. 2
кабинети, библиотека, дендрариум с над 350 вида, дивечоразвъдник, разсадник,
полигон за стрелба и др.
Работили сме и работим
по много проекти с държави като Япония, Швейцария,
Испания Чехия, Румъния,
Сърбия и Македония. Ежегодно правим обмен на ученици и участваме в редица
международни и национални
състезания и практически
обучения.
За осъществяване на солидна професионална подготовка и неразривна връзка
между теория и практика
в обучението поддържаме
традиционни интеграционни

връзки с Лесотехническия
университет в София, Учебно опитното горско стопанство „Юндола“, държавните
горски и ловни стопанства
във Велинград, Ракитово,
Чехльово, Селище, а така
също и много добро сътрудничество с фирмите Stihl,
Husqvarna и Oleo-Mac.
Възпитаниците на гимназията са залесили над 50
хиляди декара млади гори,
като и в момента извеждат
отгледни сечи, направа на
просеки, почвоподготовка,
залесяване, таксации на
дивеча и още много други
горскостопански и ловни
мероприятия. От откриването на училището досега

в него са подготвени над
6000 специалисти от цялата страна, които работят в системата на горите
– в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и
семеконтролни станции, в
проектантски организации,
фирми за дърводобив и
търговия с дървени материали и на много други места.
През 2013 г. по Международен проект „Интеграл“

училището получава сертификат за качество на образователния процес съгласно
изискванията на ISO/IEС
9001:2008.
За дългогодишна успешна образователно-възпитателна дейност гимназията е
наградена с орден “Кирил и
Методий” ІІ степен.
Инж. Стефан Шулев,
директор
НПГГС „Хр. Ботев”
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ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - СОФИЯ
Продължава от стр. 2
екосистеми, гарантиращ възобновяването им, прогнозиране и намаляване на последиците от екстремни прояви
на природните биотични и
абиотични фактори, а методите и практиката на класическата растителна защита
вече са изчерпали своите
възможности. Това налага
със заповед от 01.03.1960
година на министъра на горите проф. Мако Даков да
бъдат създадени Лесозащитните станции в София,
Пловдив и Варна.
Лесозащитна станция, София e специализирано звено
към Изпълнителна агенция
по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) и
обслужва във фитосанитарно
отношение горите на територията на РДГ Берковица,
Ловеч, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград, София с
обща площ от 1 380 249 ха,
в т.ч. 426 812 ха иглолистни
и 953 437 ха широколистни
насаждения и култури. В хоризонтално и вертикално направление горските типове
гори са разположени при
надморска височина, от 25 м
- по поречието на Дунав и
вътрешните реки, до 2925 м
- връх Мусала, при разнообразни почвени и климатични
условия. Всичко това предопределя и многообразието на
фитосанитарните проблеми и

предизвикателства, стоящи
за разрешаване пред нейния
колектив.
След тоталното приложение на ДДТ срещу каламитетното проявление на гъботворката в периода 1949-1954
година се установява нарушаване на биологичното разнообразие и изчезване на полезните насекоми, естествени
неприятели на насекомните
вредители. Ето защо първата
задача, поставена на колективa на Лесозащитна станция
- София е именно разработване и внедряване в практиката
на методи за лабораторно
отглеждане и разселване в
природата на полезни ентомофаги и успоредно с това,
изграждането на система за
лесопатологичен мониторинг,
внедряване на методики за
прогнозиране на очакваните
нападения, както и първи опити за използване на уловките,
като метод за контрол върху
популациите на вредните насекоми и биопродукти.
В периода 1971 - 1979 г.
съвместно научни работници
от ИГ при БАН, ВЛТИ, ИЗР
са изпитани и внедрени в лесозащитата на биологичните
препарати произведени на
базата на Бацилус туригиензис, а по-късно и на базата
на Spinosad saharomycetes,
които намериха широко приложение срещу листогризещите насекоми. В резултат
на това днес повече от 80%

от борбата срещу масовите
насекомни вредители в горите се извършва с ултрамалообемно въздушно третиране с
биологични средства за растителна защита
С настъпилите промени
в собствеността и организационната структура на горското стопанство у нас през
деветдесетте години на ХХ и
началото на ХХI век, се появиха нови предизвикателства
пред лесозащитата : каламитетно проявление на короядите в горските култури и
насаждения, а освен това в
частните и общинските гори
трудно се извеждат адекватни
лесозащитни мероприятия за
минимизиране щетите от тях.
Станцията разработи и предложи за внедряване система
за мониторинг и борба с неблагоприятното въздействие
на биотичните и абиотичните
фактори върху здравния статус на горите.
В същото време сериозно предизвикателство пред
колектива на ЛЗС - София е
наличието на обширни територии покрити с издънкови
дъбови гори със сравнително
занижени защитни функции. В
тях, в края на ХХ и началото
на ХХI век, бяха наблюдавани ясно изразени процеси на
съхненето и разграждането
им. В края на ХХ век, с активното участие на специалистите от станцията, в резултат на
навреме изведените санитар-

ни, отгледни и главни сечи,
здравословно им състояние
постепенно се нормализира.
В района на РДГ В.Търново,
както и в ДГС Ихтиман чрез
система от лесозащитни и
лесовъдски мероприятия бе
избягнато масовото съхнене.
Станцията разполага с
добре подготвени специалисти за изготвяне на лесопатологични експертизи, разработване на лесозащитни
мероприятия, извеждане на
борба върху малки площи,
обработване на болни вековни дървета, обработване
и затваряне на хралупи, повеждане на курсове по лесозащита и работа с растителнозащитни продукти.
Колективът на станцията
организира ежегодно съвещания - инструктажи по лесозащита с всички специалисти по лесозащита от РДГ
и техните поделения; издава
периодически Бюлетин по лесозащита и редица помагала
и ръководства по лесозащита. Изключително плодотворна и полезна е и съвместната дейност на станцията с
ЮЗДП, СЗДП, СЦДП; РДГБерковица, Ловеч, Велико
Търново, София, Кюстендил,
Благоевград, ЦЛКР при БАБХ
и регионалните
поделения,
Институт „Пушкаров“ – ИЗР,
ИГ при БАН, ЛТУ, ИАГ, МЗХГ
и други.
Инж.Николай-Стоянов,
директор

40 ГОДИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 3
тично задвижване, авторско свидетелство №40334, създаде модифицирана
Перла 9 - Перла 9 УМП за работа в
малообемен и ултрамалообемен режим
(фиг.12). Получените резултати бяха задоволителни, но до широко внедряване
не се стигна поради липса на интерес
от МЗ „Перла“.
За внасяне на консерванти през
1991 г. по проект финансиран от МОН
към Института по животновъдството в
Костинброд колектив от ст. н. с. д-р
инж. Ц. Присадашки и ст. н. с. д-р инж.
Г. Костадинов разработи приспособление към комбайн КСС-100 за внасяне
на консерванти в два варианта, в течна
и прахообразна форма (фиг. 13). Същото показа добри резултати и повиши
значително качеството на получения
силаж.
За да отговори на нуждите на съвременното земеделие по договор с МИТ
(Министерство на икономиката и технологиите) през периода 1991-1995 г.,

Фиг.14. Пръскачка прикачна универсална
ППУ-1000 (1991 – 1997)

Фиг. 13. Приспособление за внасяне на консерванти в силажа към комбайн КСС-100

колектив от ст. н. с. д-р инж. Ц. Присадашки и ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов
разработи универсална пръскачка за
трактор с мощност 45 к.с. „ППУ-1000”
(фиг.14). Същата машина бе изпитана,

одобрена и усвоена от МЗ „Перла”,
Нова Загора и с малки изменения продължава да се произвежда и досега.
Тя е значително по-компактна, с около
два пъти по-малка маса от „Перла 9”,
с възможност за пръскане на полски
култури и трайни насаждения.
Гл. ас. д-р инж. Иван Мортев,
Проф. д-р инж. Георги Костадинов,
Доц. д-р инж. Цачо Присадашки
(Следва)
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НАЗ С ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
На 15 март 2018 г. Националната асоциация на зърнопроизводителите публикува обща декларация на земеделската
общност в България. Тя е адресирана до министър-председателя на България Бойко Борисов, председателя на Народното
събрание Цвета Караянчева, министри, комисии в Народното
събрание и председателите на парламентарните групи. Прилагаме нейния текст:
„Във връзка със Законопроекта за административното
регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход с вх. № 854-01-16, внесен в
Народното събрание на 7 март 2018 г. настояваме земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на
така предложения законопроект, тъй като:
1) Проектозаконът е в противоречие с останалата част от
законодателството и нормативната уредба, специално
уреждаща режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива.
Земеделските производители са крайни потребители на
течни горива и за целите на селскостопанското си производство извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, както недвусмислено е посочено в чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. Действащите ред
и процедури за регистриране и отчитане на тези зареждания
са регламентирани в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства. Запознавайки се с мотивите към законопроекта,
разбираме, че този дял от нормативната база е известен на
вносителите: „…С цел да не бъдат затруднявани земеделските
производители, опериращи по друг ред, е предвидено специално изключение, свързано с техния статут и дейност“. В
разпоредбите на проектозакона обаче такова изключение не
е предвидено, напротив земеделските производители са посочени като част от лицата, подлежащи на регистрация.
Екипът на вестник „Земеделска
техника” поздравява Галя Тодорова
Бънкова, която винаги е помагала на
изданието, с придобиване на магистърската є степен. На 6 март 2018 г.
Галя успешно защити дипломна
работа на тема: „Психопатни черти и нарцисизъм в юношеска възраст”, към специалност „Психология”
в Софийски университет „Св. Климент
Охридски” и стана магистър по детГаля Бънкова
ско-юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране). Пожелаваме є здраве, сили и
успех в новото поприще за по-пълноценен живот на хората.
Редакцията на вестник „Земеделска техника”

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

2) Движението на извънгабаритната селскостопанска техника би създало хаос в трафика по републиканската
пътна мрежа, вследствие на действащите ограничения
в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.
3) Земеделските производители не осъществяват икономическа дейност и/или търговия, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход.
Съгласно чл. 2, т. 1 от Търговския закон „физическите
лица, занимаващи се със селскостопанска дейност“ не
са търговци. Земеделските производители и земеделските кооперации подлежат на регистрация по други
действащи специализирани закони.
4) Не е логично при вече платени от страна на земеделските производители данъци и акцизи върху полученото
гориво да бъдат налагани допълнителни изисквания и
обезпечения.
5) Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците.
6) Законопроектът вменява практически неприложими за
спецификата на българското земеделие изисквания в
инфраструктурно отношение.
С оглед ескалиращото напрежение в земеделския сектор
настояваме извършваното от земеделските производители
зареждане и съхраняване на горива за собствени нужди да
бъде изключено от разпоредбите на законопроекта.
Припомняме, че през 2015 г. нормативни промени от подобен характер предизвикаха земеделския сектор да проведе
протестна демонстрационна акция.
Обявяваме категорично готовността си за защита на земеделците с всички позволени от закона средства.”
29 организации поддържат настоящото становище.
По материали на НАЗ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 През последните две десетилетия броят на свързаните с климата природни бедствия е нараснал почти двойно.
Според доклад на ООН в периода 2005-2015 г. природните
катаклизми са били средно 335 на година, което е с 14%
повече в сравнение с предходното десетилетие и близо два
пъти над данните за периода 1985-1994 година.
 За производството на 1 тон хартия са необходими 2
или 3 тона дървесина, а също и голямо количество вода и
енергия.
По материали на ЗТ
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
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ЛЮБОПИТНО

 Повече от половината влажни зони на Земята – от
крайбрежните блата до вътрешните мочурища, са загубени.
 93% от хартията се прави от дърво, а за производството на хартия отива около 1/5 от общия добив на дървесина в света.
ЗТ

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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