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

9 години

ЗЕМЕДЕЛИЕ
ИНОВАЦИИ

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

27 ГОДИНИ
www. nolis-bg.com
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ГОДИНИ
УДЪЛЖЕНА
ГАРАНЦИЯ

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

Предстои петото юбилейно издание на конкурса
- Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Организатори отново
са Министерството на земеделието, храните и горите,
Селскостопанска академия,
Аграрен университет - Пловдив, Русенски университет
„Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.
Благодарение на досегашните си четири издания (20142017 г.) събитието се утвърди
като Празник на механизацията на земеделието. Тази
година водещ от организаторите е Министерството на земеделието, храните и горите.
Продължава на стр. 6

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www: zemedelskatehnika.com

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Институт по планинско животновъдство и
земеделие в Троян организира 21-ва научна
конференция с международно участие ЕкоМаунтин - 2018 на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“, която ще се състои на 17-18 май
2018 г. в ИПЖЗ - Троян.
Конференцията се организира под патронажа на министъра на земеделието и храните и председателя на Селскостопанска академия. Участие в събитието ще вземат
колеги от научни институти от следните държави: България,
Словакия, Румъния, Украйна, Република Сърбия и Косово.
ИНСТИТУТ ПО
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ
„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600, ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802,
факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и
фуражното производство в планинските и предпланински райони
на страната.
Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от месодайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологично земеделско производство.

Тематичните направления на конференцията са:
Животновъдство - Развъждане, селекция и репродукция в животновъдството; Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни; Качество и преработка на животновъдната продукция. Заявени са 11 доклада и
23 постера.
Фуражно производство и ливадарство - Генетични
ресурси и селекция при фуражните култури; Технологии
на отглеждане на фуражните култури; Естествени и изкуствени ливади и пасища. Заявени са 7 доклада и 39
постера.
Трайни насаждения - Генетични ресурси, селекция, биотехнологии; Технологии за отглеждане - традиционни и
биологични; Размножаване и посадъчен материал; Растителна защита; Качество, съхранение и преработка на плодовете.
Общо земеделие – заявени са 6 доклада и 25 постера.
По материали на ИПЖЗ

СВИЛОЦЕЛ ЕАД
Свищов 5250, Западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386, Факс: +359 631 48169
e-mail: sales_pulp@svilosa.bg,
www.svilosa.bg

ПН-98 и ПП-76
(гранулиран калциев карбонат) –
почвени подобрители
за неутрализиране
на кисели почви

Иновации
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ЗЕМЕДЕЛИЕ С НАЙ-ДОБРАТА ТЕХНИКА
Интервю с Даниел Минев, председател на УС на БАТА АГРО
- Инж. Минев, поздравяме
Ви за поста нов
председател
на
БАТА АГРО. Какви
основни задачи
стоят пред Асоциацията?
- Българската
асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО)
обединява най-големите вносители и
търговци на земеделска техника в стра-

ната и основната є цел е да предложи
на българските земеделци най-доброто.
Разработваме програма за настоящия
двугодишен мандат. Една от основните
задачи пред Асоциацията е организирането на специализираното едноименно
изложение. С годините то се превърна в
основния значим форум за новостите в
земеделската техника в страната. Винаги е имало посещаемост от държавите
в региона, но не и като изложители.
Но през последните години се наблюдава засилен интерес от чужди фирми,

които директно участват. Тази година, например, чешкото посолство има
щанд. Общата тенденция е участващите
фирми от страната и чужбина непрекъснато да нарастват. Изложението БАТА
АГРО 2018 г. ще бъде със значителен
ръст - ще бъде най-голямото досега. Ще
се включат 201 фирми, заявените площи
са над 35 000 квадратни метра, което
е над 10% повече от миналата година.
Пазарът на земеделска техника в света
вече е много динамичен и на изложеПродължава на стр. 7

КАКВО НОВO НА БАТА АГРО
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ

ОПТИКОМ

Интервю с г-н Даниел Минев,
изп. директор на ИНТЕРАГРИ България

Интервю с инж. Димитър Петров,
търговски директор в Оптиком

- Инж. Минев, как оценявате състоянието на българския земеделски пазар?
- Пазарът на техника тази година до момента не се различава значително от този през 2017-та. Като цяло търсенето на техника е под нормалните за пазара нива. Очакванията ми са през 2018 г. да се отбележи лек ръст в
продажбите на земеделски машини. Инвестициите в нова
високопроизводителна техника са основен движещ елемент
за сектора и помагат на земеделците да намалят разходите си и да увеличат производителността си, за да останат
печеливши. Модерно земеделие може да се прави само с
модерна техника.
- На какво ще акцентира Интерагри България на Бата Агро?
- ИНТЕРАГРИ България по традиция в рамките на изложението представя най-новото от света на NEW HOLLAND
и останалите партньори, с които работи. И тази година земеделците ще могат да видят премиери на най-новите модели трактори и комбайни NEW HOLLAND, както и последните новости от почвообработващата техника на GREGOIRE
BESSON, изключително прецизните сеялки KINZE, пръскачките AGROJET и други новости в прикачната техника. Акцент
ще бъдат и фабричните системи за прецизно земеделие
предлагани с новите машини NEW HOLLAND. Подготвили
сме много новости за земеделците и очакваме да предизвикаме техния интерес.
- С какви машини ще се включите в Отличие 2018?
- В юбилейното издание на Отличието ще участваме във
всички категории. Разбира се, не искам да обявявам тук,
кои точно ще кандидатстваме, но определено има какво да
покажем на оценяващите по отношение на предлаганата от
Доника Асенова
нас техника.

- Как започна Оптиком 2018 г.?
- Започнахме годината с много добри резултати в продажбите и заедно с
това активно работихме за квалификацията на търговския и сервизен екип на
компанията. Домакинствахме международно обучение за гаранционно обслужване и сервиз на комбайни Rostselmash
с участници от Румъния и Сърбия. Подкрепихме и финализирахме успешно образователния проект на руския концерн
за обновяване на учебни кабинети в
българските висши училища – заедно открихме изцяло реновиран с нови мебели и оборудване от Rostselmash кабинет за
подготовка на студенти в Аграрен университет, Пловдив. Подкрепата ни за образованието продължи и с участието ни в
програмата за ученически стажове – наскоро приехме двама
дванадесетокласници от ПГАТ „Ц. Церковски“ в Павликени на
стаж в търговско-сервизния ни център в града.
Участвахме в ежегодната среща на дилърите на руския
бранд от Европа в Германия, а търговците ни посетиха европейския център на Ростселмаш в Унгария за продуктово
обучение за зърнокомбайните. Последва и пътуване до централата на италианския ни партньор Argo Tractors, където
екипът ни се запозна на място с последните новости при
тракторите Landini и McCormick. Среща и обучение проведохме и с партньорите ни от Monosem, които ни запознаха с
най-новите си разработки при прецизните сеялки. Увеличихме, обновихме и ребрандирахме автомобилния си парк, за
да бъдат нашите сервизни и търговски екипи по-разпознаваПродължава на стр. 6

ЧЕ СТ И Т Ю Б И Л ЕЙ

Доц. д-р инж. Владимир Михайлов Витков
Дългогодишният член на редакционния
съвет на вестник „Земеделска техника“
доц. д-р инж. Владимир Михайлов Витков
навърши юбилейните 75 години.
Той е роден в град Русе на 18.05.1943 г.
Завършва гимназия „Баба Тонка” през 1961 г.,
веднага отбива редовна военна служба и от
1963 до 1968 г. завършва в Русенския университет специалността „Селскостопанско машиностроене” (ССМ). Преминава последователно през йерархията на конструктор, научен
сътрудник и изпитател на земеделска техника.
През 1985 г. защитава дисертация, а през 1989 г.
се хабилитира. Бил е член на управителния
съвет на „Металагро”, гр. Добрич.
Автор е на 70 научни и 62 научнопопу-

лярни труда и участва в написването на 12
книги. Има внедрени 9 изобретения и рационализации. Преподавал е 5 дисциплини в 3
висши учебни заведения. Ръководи двама
докторанти и много дипломанти. Бил е член
на „СНС по земеделска и горска техника”
към ВАК. Участва в научни и редакционни
съвети и ръководи работни групи за въвеждане на европейски директиви в българското
законодателство.
Пенсионира се от 30.12.2006 г. като изпълнителен директор на ЦИЗГТ – Русе. Ротарианец е от 1996 г. и в момента е почетен член
на РК „Русе“. Носител е на званието „Почетен гражданин на град Русе“ от 05.05.2014 г.
Продължава на стр. 8
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Реклама

МРЕЖИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Аквамат 2000 и партньорите им от
Аригони Груп Италия предлагат специализирани решения за отглеждане
на плодове и зеленчуци под покрития.
Професионалните решения се предлагат на база дългогодишни разработки
съвместно с клиентите на двете фирми. Разнообразието от професионални мрежи за отглеждане на зеленчуци
включва мрежи за защита от всички
видове насекоми Biorete, мрежи за сян-

ка Prisma с дифузия на светлината и
добро проветряване, мрежи за защита
от вятър и слани. Arricover е от серията
за защита от слани и намира приложение при всички видове култури от ранни пролетни и късни есенни студове.
Особено подходящи са за производителите на картофи и зеле. От тази година Аквамат 2000 предлага нова мрежа
за защита на зеле и моркови, отглежПродължава на стр. 8

УЛТРАМАЛООБЕМНИ
ХЕРБИЦИДНИ ПРЪСКАЧКИ

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

Земеделски пазар

бр. 10-2018

5

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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ОПТИКОМ НА БАТА АГРО
Продължава от стр. 3
еми. За удобство на клиентите удължихме работното време на централния ни склад и
магазин за резервни части в
Стара Загора, който вече ще
работи и в събота, а в неделните дни ще осигуряваме
дежурства в натоварените
периоди.
- На какво ще акцентирате на Бата Агро?
- Фокусът на щанда на
Оптиком ще бъдат зърнокомбайните
Rostselmash,
които от началото на есента
на 2017 са „под покрива“ на
компанията и имат отличен
прием на пазара. Първите
продажби за сезона са вече
факт. Особено успешна се
оказва формулата за продажби на лизинг с 0% лихва

и изплащане за 60 месеца,
разработена съвместно от
Rostselmash Finance и Оптиком, която позволява на
българските зърнопроизводители да се сдобият с високопроизводителни, високотехнологични,
надеждни
и достъпни комбайни. На
изложението ще представим
сламотръсните VECTOR 425,
ACROS 595, RSM 161 и роторният TORUM 765.
Гамата селскостопански
машини на JCB ще представим начело с флагмана
– телескопичните товарачи.
Очакваме специалния юбилеен експонат JCB 541-70
Agri Pro, единствен за България и произведен в чест на
40-годишнината от началото
на телескопичните товарачи

JCB, превърнали се в икона
и №1 по продажби в света и
в България. На щанда ни ще
грее и уникалният трактор
JCB Fastrac 8330 с несравним комфорт и параметри
за максимална производителност.
Подготвили сме няколко
премиери при тракторите
Landini и McCormick, както
и при инвентара. Очакваме
интерес към универсалната
сеялка SKY Easy Drill, която
в зависимост от нуждите и
предпочитанията може да
работи като конвенционална, полудиректна или директна, при това с всякакъв вид
и размер семена и с висока
работна скорост над 20 км/ч.
Ще имаме специално лизингово предложение за почи-

тателите на прецизното земеделие от Monosem, Sulky
и Kuhn, което ще разкрием
на изложението.
- Какво друго подготвяте
за тази година?
- Продължаваме традиционните срещи с наши
клиенти и партньори, на 16
май вечерта предстои да се
съберем отново в Стара Загора под мотото „Оптиком
и приятели“. В края на май
предстои официално посещение в заводите на концерна Rostselmash в Ростов на
Дон за българските клиенти,
а есента с клиенти ще посетим и JCB. Планираме и
полеви демонстрации в различни региони на страната
през лятото.
Доника Асенова

V-то ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
Продължава от стр. 2
Формулярите за тазгодишното издание на Отличието отново са обособени в 3 основни направления в зависимост от особеностите на земеделието:
Направление 1 „Български производител на земеделска техника”
– формулярът от миналата година се
запазва.
Направление 2 „Иновации” – фор-

мулярът се запазва. Участва се в категории „Енергетични машини”, „Самоходни прибиращи машини” и „Работни
машини” с подкатегории за различни по
направление на производство и размер
стопанства.
Направление 3 „Механизация в земеделското производство” – формулярът се запазва. Класирането е в категории полевъдство, животновъдство,

трайни насаждения, смесено производство на различни по размер стопанства.
Награждаването на победителите ще
бъде на 4 декември в София.
Всички работещи в сектор „Земеделие” могат да следят информацията за
конкурса във вестник „Земеделска техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com.
Очакваме Вашето участие!
От организационния комитет

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП МАШИНА / МАРКА

МОДЕЛ

Товарач CLAAS
Товарач CLAAS
Товарач CLAAS
Сеялка AMAZONE
Сеялка AMAZONE
Диск.брана AMAZONE
Пръскачка AMAZONE
Пръскачка AMAZONE
Пръскачка AMAZONE
Самоходна Пръскачка GRIM

SCORPION 6030 CP
SCORPION 7040
SCORPION 7045 VP
D9-40 120
CAYENA 6001
CATROS + 3001
UX 3200 24 m Special
UF 1801 -Super S
UG 4500 novaSuper S
GT7 3000-24м

ГОДИНА НА
ПРОИЗВОДСТВО
2015
2013
2010
2008
2011
2013
2008
2008
2004
2015

МОТОЧАСОВЕ ОПИСАНИЕ
1750 мч
2550 мч
7340 мч
1 бр. ком-р
amatron+
KW гум.валяк
am-n 3+SC+DC
Amatron+
TG II + SC
TG III+SC

За контакти: 0889 231012, 0887 413014, 0885 331355

МАЛКИ ОБЯВИ
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане
 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
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

6м/3т
7м/4т
7м/4.4т
12 м.
6 метра
3 метра
24 м.
24 м
24 м.
6 цил

122 к.с
120 к.с.
140 к.с.
мин.260 к.с.
мин.200 к.с.
мин120 к.с.
мин 120 к.с.
мин 180 к.с.
мин 120 к.с.
170 к.с

ЦЕНИ: ПО ЗАПИТВАНЕ
УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови.
Тел.: 0884/452 818.
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

Иновации
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ЗЕМЕДЕЛИЕ С НАЙ-ДОБРАТА ТЕХНИКА
Продължава от стр. 3
нието българските земеделци
ще имат достъп до машини,
непосредствено след световните им премиери, ще се
презентират най-новите технологии в производството.
Целта на Асоциацията е да
развие изложението в полза
на земеделската общност в
страната. Стараем се то да
стане всеобхватно - да присъстват както фирми предлагащи техника, така и нови
изложители, които се занимават със семена, препарати
и с всичко, свързано и необходимо за земеделието.
С новия управителен съвет ще работим и по друга
задача - по взаимодействието с другите организации
в бранша. Ще развиваме
по-близки взаимоотношения
и с държавните организации,
които имат досег със земеделието, не само с Министерството на земеделието,
храните и горите, а и с всички останали държавни структури, включително научни и
учебни заведения. Целта ни
е да подпомогнем цялостно
сектора с информация и с
обновяването на земеделската техника, защото знаем, че
скоростта, с която тя се подменя, е много ниска. Новите,
които са до 7 години, са малко, а масово в експлоатация
се използват машини на възраст над 15-20 години. С такава амортизирана техника,
особено при сегашните изкупни ниски цени на продукцията, земеделците не могат
да реализират почти никаква
печалба. Тук не сравняваме
производителността на една
малка и на една голяма машина, а производителността
на една нова машина с тази
на една стара, на възраст 1015 години, когато разликата в
производителността и в разходите е много голяма. В тази
ситуация е изключително важно земеделците да обърнат
внимание на разходите, защото това е едно от малкото неща, с които самите те
могат да влияят на крайния
резултат от своя труд. Ако не
могат да променят приходната част, могат да променят
разходната. Инвестицията в
нова техника им осигурява
по-висока производителност,
по-ниски разходи и по-добра
рентабилност. Затова за нас
е важно да работим с всички организации в сектора,

за да подпомагаме с каквото можем обновяването на
машинно-тракторния парк в
страната. Много от колегите
в бранша предлагат преференциални условия за финансиране на закупена техника, това е голяма помощ.
Вече много нови машини са
с удължени гаранции. Това
не означава, че няма да се
развалят през гаранционния
период, а се гарантира сигурност, че възникналите проблемите ще бъдат отстранени
бързо и качествено и производството няма да пострада.
Европейското финансиране
също е съществен фактор,
но за съжаление, неработещ
добре в момента и неизползващ се адекватно. Последните 2 години бяха тотално пропилени. През 2016 г.
всички производители чакаха да се отвори прием за
финансиране, през 2017 г.
чакаха одобрение и накрая
резултатът беше почти нулев.
Имаше няколко одобрени
проекта, но се оказа голяма
загуба на време за повечето фермери, а работата на
полето не чака. Затова ние
търговците съветваме земеделските
производители
да не чакат сляпо, а да си
правят сметка без програми
и да инвестират в техниката,
която им трябва. Пропуснатите ползи в рамките на тези
2 години са много по-големи
от закъснялата полза от тази
помощ. Радваме се, че повече земеделци започнаха да
го осъзнават и във втората
половина на 2017 г. закупиха
нужната им техника.
Асоциацията
БАТА
АГРО покрива ли пазара на
земеделска техника в България?
- По данни на МЗХГ на
този етап обемите на продажба са близки до тези от
миналата година. Но все още
е рано, зависи от реколтата,
което също ще се отрази на
търсенето.
По отношение на покриването на целия земеделски
пазар, почти всички големи
производители имат машини,
както за най-малките, така
и за едрите земеделци и за
всички отрасли и подотрасли
на земеделието. Големите
фирми разработват машини
за възможно най-голям кръг
от потребители и покриват
специфичните
изисквания
на културите и животните.

Всички отрасли са развити
в България в една или друга степен. Сектор зърнопроизводство е най-развит по
отношение на машини, там
най-новото се купува, в други сектори има много ръчен
труд. Голяма част от операциите в лозарството все още не
са достатъчно механизирани,
например има много голяма
възможност за използването
на специализирана техника
в гроздобера. Това за сега е
много подценено.
В страната има и вторичен пазар – на употребявани
машини. Доста от колегите
търговци започват да развиват и това направление. Това
е едно допълнително предложение към земеделците, ако
нямат възможността да си
купят нова машина, да могат да си закупят употребявана, но тя да е прегледана
и ремонтирана от официалния сервиз. Дори и да не е
с гаранцията на нова, носи
сигурност и добра поддръжка. Това е по-разумно, отколкото да се купуват машини
от Западна Европа с неясен
произход.
Има едно порочно и наивно за мен разбиране на
някои земеделци, че за България световните марки произвеждат и предлагат машини с по-ниско качество. Това
не е вярно. Вносните машини
на световните брандове са
едни и същи за всички страни - Белгия, Италия и България и т. н., слизат от един
и същ конвейер. Важно е
фермерите да работят с официалните представители на
фирмите, за да избегнат риска от голям престой, ако се
развали машината, особено
ако е по-стара. Добрата поддръжка на техниката е много
важна. Официалният вносител има нужната информация
и пряк, бърз достъп до производителя.
- Има ли проблем механизацията на земеделието с
кадрите?
- Има сериозен недостиг
на кадри при всички колеги
от бранша. Това е сериозен
проблем. Трудно се намират
хора, които искат и знаят да
работят. Има много обучения,
но трябва да има и желание
за учене. Новата техника е
интелигентна, но изисква и
познанията на работещия.
Много от проблемите с новите машини са свързани с

операторите – нежелание и
непознаване на машината.
- Имате ли за задача да
обедините сектора по механизация на земеделието?
Отличието „Принос в механизацията на земеделието”
обединява образование, наука и бизнес за иновативно,
ефективно развитие на земеделието.
- На този етап не сме си
поставили за цел да обединим целия сектор, по-скоро
задачата ни е в рамките на
Асоциацията да установим
контакти там, където още нямаме и да работим с други
организации за внедряването на нова земеделска техника.
Бата Агро е отворена към
приемането на нови членове, но това не е някаква самоцел. Ефективността є не
се измерва в броя на членовете. Сега тя обединява
основните марки вносители,
но всеки може да кандидатства. Целта е да представляваме основната част от
брандовете и техниката, която се предлага на пазара.
Всички големи вносители в
България са вече в нея.
Ние винаги сме подкрепяли иновативното. Наши членове участват в Отличието
още от първото му издания и
вярвам, че и сега ще го подкрепят. Заповядайте на изложението и ще се уверите,
че търговците и производителите на земеделска техника
има с какво да участват.
- Ще започне ли България да произвежда машини
от световните марки?
- Трудно ми е да кажа
дали световните брандове
биха отворили завод в България. Зависи много от условията, които им се предложат. Около нас, в Румъния
дори, има доста заводи за
производство на техника.
Но фактът, че това тук не
се случва, показва, че тези
производители нямат интерес. Един завод изисква големи инвестиции, трябва да
се реализира намаляване на
разходите за производство
и да има други преференции,
за да са оправдани. Нужна
е сериозна мотивация. Към
България не виждам интерес, явно има по-интересни
пазари, в които да се инвестира.
Доц. д-р инж. Милка
Бобева
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ДЕНЯТ НА ЕВРОПА
Денят на Европа е празник на европейските общности, на единството и мира
на стария континент. Отбелязва се на датата, на която
френският външен министър
Робер Шуман прочита историческата декларация за
обединение в Европа. На 9
май 1950 г., 5 години след
края на Втората световна
война, той призовава за
съюзяване на френските
и западногерманските ресурси и промишленост за

производство на въглища и
стомана, за да се избегнат
бъдещи военни конфликти.
„Декларацията на Шуман” е
в основата на Европейската общност за въглища и
стомана, предшественик на
днешния ЕС.
Робер Шуман предлага
да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за
управлението на отрасъла.
Страните, към които апелира, доскоро са участвали в

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
Продължава от стр. 3
Под негова редакция и в съавторство през 2016 г. излиза книгата
„80 години Ротари клуб в Русе“,
а току-що е отпечатана монографията му „10-тата руско турска
война“.
Вестник „Земеделска техника”
честити рождения ден на доц. Владимир Витков и му пожелава здраве, дълголетие и творчески ентусиазъм. Щастливи сме, че толкова
години сме работили заедно и се
надяваме да продължим ползотворното си сътрудничество.
ЗТ

унищожителен военен конфликт помежду си. В този
ден се поставя началото
на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения
със стария континент. Това
предложение остава в историята като „Декларация
на Шуман” и се счита за
основополагащо за днешна обединена Европа, за
началото на поетия път към
общност на споделени ценности и общи интереси.

През 1985 г. ръководителите на страните на Европейския съюз на заседание в Милано решават 9
май да бъде честван като
Ден на Европа. От тогава
до днес 9 май символизира стремежа към единство,
мир и просперитет в Европа. В България е обявен с
Постановление №54 на Министерския съвет от 29 март
2005 г. за отбелязване на 9
май – Деня на Европа.
ЗТ

МРЕЖИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕ...
Продължава от стр. 4
дани на открити площи
– BioField80. Полага се
директно върху насажденията, без необходимост от
конструкция. Мрежите от
серията Robusta са разработени да бъдат достатъчно здрави за ползване на
конструкции за засенчване
и защита от насекоми. Те
се ползват успешно при
отглеждане на зеленчуци,
малини и боровинки за
защита от слънчев пригор,
подобряване на микрокли-

мата и икономия на вода
при напояване.
Интересна нова разработка са мрежите против
дъжд на Аригони Италия,
тествани успешно в Италия и Словения. Мрежата
Protecta е с достатъчно
гъста оплетка, за да спира дъжда до 98%. Едновременно с това позволява движение на въздуха,
макар и минимално, но
значително повече от това
при покрития с полиетилен. Мрежите са подсиле-

ни по кантовете и позволяват пришиване на мрежа
за защита от дрозофила
Сузуки, с която системата
за отглеждане под покрития се затваря изцяло в
процепите горе и по периферията и не позволява на
вредителите да навлизат в
градините с малини, ягоди,
череши или десертно грозде. Значително по-добрата
вентилация улеснява борбата с болестите.
По материали
на Аквамат 2000
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“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)
тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи
и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори
Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

ТЕХНО ГРУП - М
директен вносител на:

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР
За контакти:
Сливен - Карлово
0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141
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РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич, www.ritam-engineering.com, e-mail:ritamingeneering@abv.bg

Приспособление за рапица

Култиватор комбиниран за лавандула,
маточина и за слята обработка
с работна ширина до 3 м с торовнасяне

Автокран с приложение в пчеларството

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

Метарем
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5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77, Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11; Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел
Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ПС









ПС 12
Работна широчина, m
8,400
Брой редове
12
Широчина на междуредието, сm 70
Работна скорост, km/h
до 8
Производителност, dka/h
до 67
Габаритни размери, mm
- широчина
8640
- дължина
2775
- височина
1100
Маса, kg
2300

ПС 8
5,600
8
70
до 8
до 45
5840
2775
1100
1650
ПРОИЗВЕЖДА КОЛЕСАР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПС

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ЗА РАПИЦА






ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАНЕ НА
ЦАРЕВИЦА С РАЗДРОБИТЕЛ ПЦР - 6У









Производителност - до 32 dka/h
Едновременно прибиране - 6 реда
Широчина на междуредието - 70 cm
Работна широчина - 4200 mm
Маса - 2290 kg
Агрегатиране - всички видове комбайни
По желание на клиента Дружеството
произвежда и 4-редово приспособление
ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА
МЕТАЛИ С МАШИНА TRUMPF 3030

Работна широчина - от 4500 до 7500 mm
Работна скорост - до 6 km/h
Производителност - от 27 до 45 dka/h
Маса - от 500 до 660 kg
Габаритни размери:
- широчина - от 5100 до 8100 mm
- дължина - 1440 mm
- височина - 1390 mm

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ

Агрегатът е предназначен за производство на комбинирани фуражни смески.
Състои се от фуражомелка, транспортиращ хоризонтален шнек с бункер за прибавяне на примеси, резервоар за течни добавки, циклон, бункер - смесител и пулт за
управление.
 Производителност - до 1600 kg/h
 Инсталирана мощност - 13,95 KW
 Маса - 780 kg
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