РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ  БРОЙ 9 (678)  2018 г.  ГОДИНА XXVII  ЦЕНА 0,80 лв.

Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www: zemedelskatehnika.com

ЗЕМЕДЕЛИЕ
ИНОВАЦИИ

27 ГОДИНИ
www. nolis-bg.com
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Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

Условията
У
в ята
та са в
валидни
алидни до 30
30.06
30.06.2018
06.201
2018
8 г.
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V-то ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
ОТЛИЧИЕ - 2018 г.

„Принос в механизацията на земеделието“

124 ГОДИНИ
БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос
в механизацията
на земеделието

1 декември 2018 г.
София

27 години в. „Земеделска техника“
За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

Уважаеми колеги,
партньори и читатели,
Предстои петото юбилейно издание на Отличието
„Принос в механизацията на
земеделието” с организатори Министерството на земеделието, храните и горите,
Селскостопанска академия,
Аграрен университет – Пловдив, Русенски университет
„Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”. Нарастващият
интерес от страна на земеделските производители,
институциите и фирмите е
показателен за нуждата от
него. Благодарение на досегашните си четири издания
Продължава на стр. 7

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www: zemedelskatehnika.com
За пета поредна година Община Севлиево е домакин
и съорганизатор на Националния фестивал „Семе българско”, който тази година ще се проведе на 12 и 13 май в
парк „Казармите”. Организаторите ще изненадат гостите
с много нови инициативи и звездни участници на сцената.
За първи път тази година в рамките на фестивала севлиевци ще имат възможността да видят автентичен нестинарски танц и да се срещнат със самобитни майстори, които
Продължава на стр. 6

ZZZSHQGR]EJFRP

9Ⱦɨɢɥɧɚɬɟɯɧɢɤɚɧɚ'H/DYDO
9ɏɥɚɞɢɥɧɢɜɚɧɢɧɚ'H/DYDO
9Ɍɨɪɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚ'H/DYDO
9ɂɝɥɭɬɚɡɚɬɟɥɟɬɚ&DOI7HO
9Ɏɚɞɪɨɦɢ7KDOHU
9Ɋɟɦɚɪɤɟɬɚ5HGURFN
9ɋɢɥɨɡɢɢɦɟɥɧɢɰɢ.HVVHQV

ɉɟɧɞɨɡȿɈɈȾɝɪɉɪɨɜɚɞɢɹɭɥɋȼɪɚɱɚɧɫɤɢʋ
*60SHQGR]BSHQHY#DEYEJ
IEZZZIDFHERRNFRPSHQGR]EJ

Най-мащабната проява на Националната овцевъдна и
козевъдна асоциация НОКА – Националният събор на овцевъдите в България, ще се проведе под мотото „Български храни от български суровини”. Седмото издание на
това събитие ще се проведе край Петропавловскиия манастир до гр. Лясковец от 11 до 13 май 2018 г.
Най-голямата браншова организация в сектор „Животновъдство” НОКА е поискала промяна на Националния стандарт за български млечни продукти, като е депозирала писмо в Министерството на земеделието, храните и горите.
„Тази промяна, на първо място ще гарантира на потребителите качество на продуктите. От друга страна, влагайки
в млечните храни български суровини ще се подпомогнат и
стимулират българските фермери” посочва Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.
/ЗТ/

РУ

бр. 9-2018
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XX-то ЮБИЛЕЙНО
РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
http://expo.uni-ruse.bg

За своите деветнадесет
години
специализираното
Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника се превърна в символ на
модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен
център за агрофирми, производители и гости.
Събитието е единствено
по рода си в централния
северен район на страната и е третото по големина в България. Провежда
се ежегодно през месец
май на територията на Русенския университет „Ангел
Кънчев”, където се намира
и единственият в страната
ни факултет за подготовка
на инженерни кадри по земеделска техника и технологии.
Организира се от факултетите „Аграрно-индустриален”,
„Транспортен”,
„Машинно-технологичен“ и
"Електротехника, електроника и автоматика" на Русенския университет и със
съдействието на Министерството на земеделието
и храните, областна администрация – Русе, община
Русе и Съюза на учените
– Русе.
По материали
на РУ „Ангел Кънчев”

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – гр. РУСЕ
И НЕГОВИЯТ ФАКУЛТЕТ “АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН”
Ви предлагат възможност да се обучавате в следните негови специалности, насочени в областта на:
земеделието, техниката, технологиите, менажиране и сервизиране, климатизацията и газификацията на сгради,
както и екологията и опазването на околната среда:





ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО;
РАСТЕНИЕВЪДСТВО;
КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ;

 МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА;
 ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА;
 ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН.

Подробна информация относно приема може да намерите в сайта на университета www.uni-ruse.bg
или на телефон 082 888 236 – Факултетна канцелария на АИФ
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Реклама
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ОТ ЛЮБОВ КЪМ ОВОЩАРСТВОТО

Инж. Николай Колев, председател на УС на Съюз „Дунавски овощари“ пред в. „Земеделска техника”
Казвам се Николай Колев. Роден
съм през 1982 г. Завършил съм висшето
си образование в София, специалност
„Компютърни системи и технологии”.
Женен съм, имам 3 деца. 10 години съм
живял в София, но овощарството ми е
страст, затова преди 9 години се върнах в Русе със семейството си. Сега
заедно с брат ми Симеон се занимаваме с овощарство. Фирмата ни е създадена през 2003 година. Градините
ни са в землището на гр. Русе - в

село Николово. Имаме 200 декара ябълки, 100 декара круши
и 30 декара праскови и нектарини.
Ние произвеждаме това, което се търси на пазара. С
брат ми основно развиваме семейния бизнес, майки ни
Продължава на стр. 8

„БУЛГЕТ – 98“
Представител за България на GROP BENEFITS,
дъщерна фирма на Monsanto.
 Продава високодобивни семена зимна
рапица за 2018 г.
 Добиви 520 – 580 кг./дка
Тел.: 0896/803 402; 0897/266 794;
e-mail: velev64@yahoo.com, www.bulget-98.com

 2500 л
 3000 л
 щанги 18, 21, 24 м

Земеделски пазар

бр. 9-2018
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ
Марка / модел
New Holland - TX 65
Massey Ferguson - MF7256
Massey Ferguson - MF7272
Cerea
Laverda - M306 - оризов
Claas – MEGA 204
Challenger - CH680
Challenger - CH680
Challenger - CH680

Година на
Мото
К.с.
производство часове
280
2002
1370
270
2003
5867
300

2004

5684

335
200
460
460
460

2008
1999
2008
2009
2009

3332
4360
2800
2524
776

ТРАКТОРИ
Марка / модел

К.с.

CASE - MX270
Valtra - T202V
Massey Ferguson - MF8280
Massey Ferguson - MF8480

270
211
280
315

Година на
Мото
производство часове
2002
6000
2009
4723
2005
11300
2009
10935

Challenger - MT855E
CLAAS - Challenger CH85E
New Holland - T7040
New Holland – TM 190
New Holland – TM 190
Fendt - 926

496

2015

289

410

1998

13873

185
200
200
220

2009
2003
2003
1999

4004
6660
12045
9273

ИНВЕНТАР
Марка / модел
Скрейпър - Reynolds
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9
Плуг - GOIZIN - Orion 5+3 SBC
Сеялка - GASPARDO - DIRETA Corsa
Сеялка - Sola - Neumasem 699

Година на
производство
2009
2009
2009
2013
2013
2009

За контакти: +359 889538773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, Екип Маркетинг
ВАРЕКС ООД
КОМБАЙНИ

ТРАКТОРИ
Производител/модел К.с.
John Deere 8345R
John Deere 8130
Case MX 310
Case MX 335
Case MX 335
DeutzFahr L720

345
240
310
330
330
220

Година на
производство
2010
2007
2009
2003
2003
2008

Мото
часове
2300
10218
7952
5097
8753
4600

Година на
производство
John Deere S690
530
2008
John Deere 9680i
310
2006
John Deere 9680i
310
2006
John Deere 2256
220
2001
Claas Tucano 440
265
2012
За контакти: 0888/586 419
Производител/модел К.с.

Мото
часове
3998
5043
5150
2000
1555
МЕГАТРОН

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

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

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

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08
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Земеделие
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ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО“
Продължава от стр. 2
кътат и предават на поколенията своите уникални занаяти. На фестивала със своя
изложба ще се представи
единственият у нас майстор
и реставратор на църковни куполи. Посетителите ще
се срещнат и с единствения
човек в България, който прави гайди по начин, по който
те са се правели по нашите
земи още в дълбока древност. В парк „Казармите” ще
се представят майстори, оставили успешния си бизнес в
големия град и развили уменията си до съвършена житейска философия в малките
севлиевски села. За първи
път гостите на фестивала ще

видят плетене на изделия от
беленица, плъстене на вълна,
плетене на дървено бърдо.
В рамките на двата фестивални дни на сцената ще
се изявят талантливи деца от
Севлиево и региона, местните певчески и танцови състави, завладели не една сцена
по света. Гост-изпълнители
ще бъдат ансамбъл „Чина-

ри”, певците Николай Славеев и Деси Добрева.
„Семе българско” не е
просто един форум, на който над 100 изложители представят в „Селски МОЛ” истинските български вкусове,
храни, занаяти и изкуства,
нито е само инициатива за
събиране на средства за
подпомагането на двойки

с репродуктивни проблеми – събитието е семето, от
което покълва в сърцата на
поколенията след нас истинската любов към родината,
към всичко българско… Тази
година „Семе българско”
поставя въпроса за приемствеността в поколенията,
за това какво наследяват от
нас децата ни”, заяви кметът на Общината д-р Иван
Иванов.
Oфициалното
откриване ще бъде в парк „Казармите” на 12 май в 10:30
часа.
По материали
на община Севлиево

Информация

бр. 9-2018
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ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Доц. д-р инж. Цачо Пелов Присадашки
Доц. д-р инж. Цачо
Пелов Присадашки е роден на 3.05.1938 година
в с. Угърчин, Плевенски
окръг. Основното си образование е завършил в
родното си село. Средното си образование е завършил вече в гр. Угърчин. Военната си служба
отбива в катедра 22,
ВИММЕСС-Русе, където
завършва и висшето си
образование със специалност „Селскостопанско
машиностроене“.
След
завършването си през
1961 г. постъпва на работа в завод „Струг”- гр.
Нова Загора. Там за две години преминава последователно на
различни длъжности - технолог, старши технолог и в последствие и главен металург. От 1963 г. след успешно издържан изпит е назначен за научен сътрудник в МИС-Пловдив. През юни
1972 г. заминава като съветник в Българо-кубинското конструктивно бюро в гр. Хавана, където работи до 1974 г. След това
преминава на работа като съветник в Машиноизпитателна
станция – Хавана до декември 1976 г. След завръщането си в
България постъпва като н.с. I ст. в Института по овощарство –
Пловдив, където работи до юли 1977 г. От август същата година

преминава на работа в НИМЕСС -София. През 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Изследване на опръскващи системи за малообемно и ултрамалообемно пръскане на
лозя”, а от 1985 г. е избран за ст. н.с. ІІ ст. по специалността
„Механизация и електрификация на растениевъдството“.
Доц. Присадашки е бил член на научните съвети на
НИМЕСС и ИММ (Институт по мелиорации и механизация)
и ръководител на секция. Научен консултант е на двама
докторанти. През своя творчески път, който продължава и
сега, той има над 100 научни и над 60 научнопопулярни
публикации и пет авторски свидетелства. Участвал е в разработването на над 30 машини и 15 методики и технологии.
Изпитал е 102 машини за механизиране на земеделието на
субтропически и тропически култури. Научните му интереси
са в областта на механизация на процесите в растениевъдството, екологичното земеделие, изпитването на земеделски машини, конструирането, изследването и изпитването
на машини за растителна защита, методи и средства за
контролиране работата на растително-защитните машини и
намаляване вредното им въздействие върху земеделските
продукти и околната среда.
Екипът на вестник „Земеделска техника” и колегията
честитят на доц. Присадашки забележителния юбилей и
му пожелават крепко здраве, творческа енергия и вдъхновение. Радваме се, че сме работили и продължаваме да
работим заедно.
Честит празник!

ПРЕДИМСТВА НА „ТЕРАУЕТ”
Чрез прилагането на почвения подобрител – суперабсорбентът ТЕРАУЕТ
се постига до 100%-тно покълване на
семената, положителен ефект върху
растежа и добивите, които се увеличават средно с 30% и задържане на
водата и разтворените в нея хранителни вещества. Това редуцира минимум
с 50% водопотреблението, съобразно
климата и почвените видове, а торовите
дози минимум с 30%, поради повишаване коефициента на използването им.
Осигурява се бърза абсорбция, дори
при краткотрайни валежи водата се
задържа в активния почвен слой, подобрява се структурата на почвата при
постоянно аериране и дрениране в коренообитаемия слой и липсва негатив-

но влияние върху химическия състав на
добитата продукция, тъй като „Тераует”
е абсолютно нетоксичен и екологично
чист. Този почвен подобрител има дълготрайно действие до 10 години при
еднократно влагане в почвата. Икономическото отражение на употребата му,
съобразно цената, дозите за приложение, депо-действието до края на разпада, намалените разходи за вода, торове
и др. разтворими препарати, както и
повишените добиви, се изразява в 30%
увеличение на печалбите.
За да се постигне този ефект, е достатъчно да се внесе 1,5 кг ТЕРАУЕТ в
декар през първата година със сеялка
или тороразпръсквачка под семената в
коренообитаемия слой, като операци-

МАЛКИ ОБЯВИ
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане
 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови.
Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: за ЮМЗ нафтова помпа, пусков двигател – нов.
Тел.: 0885/744 034.
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

ята се повтори на следващата година.
Може също при почвообработката да
се заорат директно 3 кг на декар площ
наведнъж. И двата метода обезпечават
при хомогенно последващо объркване
с активния почвен слой влагозапасяване и последействие за бъдещ период
от 10 години.
Липсата на хранителна стойност на
ТЕРАУЕТ се решава със съвместната му употреба с хуматните таблетки
ТЕРАФУД. При внасяне в почвата
най-напред на суперабсорбента, а
след това на таблетките се постига депо-ефект до 10 години на дозирано усвояване на природната органика и допълнителните микро- и макро- елементи.
По материали на Ванко ‘97

• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дейност. Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: С3У–3,6; Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25.
Тел.: 0885/744 034.
Kaт. №
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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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СЕМЕНАТА
НА УСПЕХА
Семената, които продаваме
- пролетни и есенни, са на няколко западни фирми и са много високодобивни. В течение на
годините ние намерихме много
добри семена - слънчоглед, рапица, царевица. Всички са с отлични показатели и добиви. Винаги
подбираме семена подходящи
за почвите и климатичните условия в България.
Хибридите
слънчоглед
(Express, Pulsar, олеинови, конвенционални и шарен папагалски с Pulsar), които предлагаме,
имат много добри добиви за 2017
година - в Южна България - 280350 кг/дка и в Северна България 375-420 кг/дка. Разполагаме
с много видове царевици за силаж и зърно – 1000-1300 кг/дка.
Вече няколко години фермерите в цяла България получават
много добри добиви от хибридите ни рапица - 340-400 кг/дка в
Южна и 500-560 кг/дка в Северна България.
Благодарение на нашата коректност печелим доверието на
все повече фермери в страната.
За повече информация
www.bulget-98.com.
По материали на Булгет '98

V-то ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
Продължава от стр. 2
(2014 - 2017 г.) събитието
успя да се утвърди като
водещо, стана Празник на
механизацията на земеделието. Благодарим на
всички, които подкрепят
инициативата и на участниците през годините.
На връчването на отличията присъстваха участници в конкурса, ветерани,
– от най-младите в бранша от средните и висши
учебни заведения, от организаторите, гости от Македония и Германия, медии.
Събитието потвърди, че с
използването на иновации
се развива по-успешно земеделие. Информацията за
нови, ефективни машини,
които могат да се закупят
на българския пазар, е необходима на сектора. Това
е целта на Отличието – с
добри машини добро земеделие.
На събитието 2017 година бяха отличени участници по трите направления
– български машиностроители и вносители на техника и земеделски производители.
Отличените

машини, технологии, получените резултати показаха
голямото динамично развитие и многообразието на
земеделието и нуждата от
подготвени кадри.
Празничното настроение на 7 декември се повдигна, когато беше отличен
ветеранът в бранша проф.
Цветан Луков по случай
неговия 80-годишен юбилей и най-младият ученик
Никола Тодоров, спечелил
първа награда в Националното състезание „Млад
фермер”. Получиха плакети
също проф. Живко Давчев
от Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие,
медийни партньори и фирми, подкрепили реализацията на събитието. Беше
забележителен празник Ден на механизацията.
Тази година 2018 г. водещ от организаторите е

Министерството на земеделието, храните и горите.
Отново ще бъдат отличени
производители и вносители
на съвременна земеделска
техника, както и земеделски производители, внедрили механизирани технологии и постигнали добри
резултати в стопанствата
си. Формулярите за тазгодишното издание на Отличието отново са обособени
в 3 основни направления
- „Български производител
на земеделска техника, за
„Иновации” – вносител и
„Механизация в земеделското производство”. Формулярите за участие се запазват. Награждаването на
победителите ще бъде на 4
декември в София. Очакваме Ви да се включите в
конкурса 2018 г.
От организационния
комитет

Всички работещи в сектор „Земеделие”, нашите
партньори и колеги, фирмите, произвеждащи и внасящи техника за селското стопанство и земеделските производители могат да следят информацията за
Отличието във вестник „Земеделска техника” и на
сайта www.zemedelskatehnika.com

ОТ ЛЮБОВ КЪМ ОВОЩАРСТВОТО
Продължава от стр. 2
участва активно, допълнително също
наемаме хора. Техниката, с която обработваме насажденията, не е подновена. Все още работим със стари руски
машини – 2 Болгара ТК 80 и едно шаси.
Имаме и пръскачка 1500 литра, както
шредер, с който мулчираме клоните и
тревата. Надяваме се скоро да подновим машинно-тракторния парк. Кандидатствали сме по програма по първия
прием на мярка 4.1, но с 35 точки имаме договор под условие, който вече
сме изгубили вяра, че ще се случи.
Почти всичкият ни посадъчен материал за ябълки е от разсадник в Куклен. Посадъчният ни материал за крушите е от повече места – от Куклен,
Цалапица, Айтос. Работим с утвърдени
разсадници и сме доволни от сортовете.
За създаването на Съюза на овощарите отдавна имахме идея с колеги
от региона, още преди 7-8 години. Мислехме да учредим сдружение, което
да ни помага да реализираме по-лесно
продукцията си. Няколко пъти се опитахме да го създадем, но не се получаваше. Решихме да учредим сдружение
с нестопанска цел, което да защитава
интересите на всички овощари. Втората стъпка бе да обединим партиди
с произведената плодова продукция с

цел обща продажба. Стъпка по стъпка
- през 2014 г. с още двама колеги започнахме във всяка община в Русенска
област да правим срещи с овощари,
на които представяхме идеите си за
Съюза. Така през февруари 2015 г.
регистрирахме Съюз „Дунавски овощари“. В началото бяхме 84 човека.
Малко по малко всяка година съставът
се увеличаваше, започнахме да правим
презентации в област Силистра, след
това и в другите съседни области. Сега
сме 350 човека с обща площ 23 000 декара овошки. Най-малката обработваема площ на човек е около 1-2 декара,
а най-голямата има над 1000 декара
насаждения. Почти във всяко едно населено място в Северноцентрална България имаме член. От тази година вече
имаме член и от гр. Пловдив.
В управителния съвет на Съюза са
включени 5 човека, по един член от
всеки регион – за Русе, Тутракан, Сливо поле и за Силистра. Принципът на
избор на членове е регионален, за да
може всеки да отговаря за група хора
и ако някъде има проблем, информацията да стига бързо до ръководството.
Например, по принцип мъглите покрай
Дунав предпазват от ранна вегетация
кайсията. Но тази година при тези климатични аномалии по първоначални
сведения имаме над 80% измръзване

на 8 000 декара кайсии. Това е сериозен проблем.
За първия мандат от 2 години бях
избран за председател на управителния съвет на Съюза. След това гласувахме промяна на мандата на 4 години
и през 2017 г. бях преизбран.
През последните години сме участвали 2 пъти на едно изложение в Румъния. Тази година за първи път участвахме на изложението в Берлин.
Събрахме много контакти.
На изложението „Дунавски овощари” над 20 фирми са осъществили
контакт с наши членове. Тези фирми
са купувачи на стоката ни – плодове
за прясна консумация и за преработка.
Тази година имахме много нови фирми
изложители, както и представители на
търговски вериги, преработватели и търговци. Много се притеснявахме заради
прогнозите за лошо време и обилен
снеговалеж по време на събранието,
но за радост голяма част от членовете
успяха да посетят изложението и да се
запознаят с новостите в бранша.
Отзивите на нашите колеги и на
фирмите изложители са много добри и се надяваме следващата година
„Дунавски овощари 2019 г.“ да е още
по-успешно, с още повече участници
и клиенти.
Доц. д-р инж. Милка Бобева
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ЕТ “Полихимтех”

7000 Русе, Скобелев 31 Б, тел.: 082/ 84 55 10

Предлага:
смазки, антифризи и други
консумативи за транспортна
и земеделска техника

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

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

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

АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,
произведени в Италия
тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

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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„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77;
тел.: 062/670 158; 062/670 134; e-mail: teraeko97@abv.bg

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ
НА ДЕЙНОСТ:

Търговия с препарати за растителна
защита (РЗ), семена и торове в
Централна и Североизточна България.
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 Kонсултации по растителна защита
 Tехнологии за отглеждане и опазване на
растенията от болести
и неприятели
 Предлага качествени
семена, торове и препарати:
- препарати за РЗ на
фирмите: БАСФ,
„АГРОБИОТРЕЙДИНГ“, „АГРОТРЕЙД“
- официален вносител на семена от
„ЛИМАГРЕЙН“ - ФРАНЦИЯ
- дистрибутор на торовете от „ТИМАК
АГРО“, „РОВЕДИ“ и „ЛЕБОЗОЛ“

HAYMAKING

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:

София, бул. Рожен 41 А
Тел.: 02/ 437 32 86
maschio.com
Търсете при Вашия най – близък MASCHIO GASPARDO дилър.
sales@mgbulgaria.bg
www.mgbulgaria.bg
Търсете при Вашия най-близък
maschio.com
Maschio Gaspardo дилър.
София, бул. Рожен 41 А
Тел.: 02/ 437 32 86
sales@mgbulgaria.bg
www.mgbulgaria.bg

www.nika2.com

НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net
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