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Отличие

V-то ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.

ОТЛИЧИЕ  -  2 0 1 8  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

27 години  в. „Земеделска техника“

1 2 4  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2018 г.
София

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

ВРЪЧВАНЕ НА НЕВЗЕТИ ОТЛИЧИЯ 2017 г.

На 10 май в Русенския 
университет бе открито 
двадесетото издание на 
Изложението на техника, 
технологии, стоки и услуги. 
Производители на автомо-
билна и земеделска техника 
представиха своите нови мо-
дели. Ректорът, чл.-кор. проф. 
Белоев сподели хронологията 
на започналото като експо на 
земеделска техника и превър-
нало се във форум – изложе-
ние, събиращо ученически и 
студентски стартиращи ком-
пании с реалния бизнес. 
В двора на университе-

та бяха разположени зър-
нокомбайни, трактори и 
земеделски машини; леки, 
лекотоварни, товарни и спе-
циализирани автомобили. 
На първия ден на изло-

жението се откри поредно-
то пето по ред Юбилейно 
отличие „Принос в механи-
зацията на земеделието”, с 
организатори Министерство-
то на земеделието, храните 
и горите, Селскостопанска 
академия, Аграрен универ-
ситет – Пловдив, Русенски 

ОТКРИВАНЕ

университет „Ангел Кънчев”, 
Научно-технически съюз по 
машиностроене и вестник 
„Земеделска техника”.
Конкурсът беше открит 

пред широка аудитория от 
декана на Аграрно-индустри-
алния факултет проф. Генчо 
Попов. Той даде разяснение 
относно възможността да се 
участва в него от страна на 

наши партньори, фирмите 
дистрибутори, вносители и 
производители на земедел-
ска техника, както и земе-
делските производители.
Формулярите за тазгодиш-

ното издание на Отличието 
отново са обособени в три 
основни направления - „Бъл-
гарски производител на земе-
делска техника“, за „Инова-

ции” – вносител на машини и 
„Механизация в земеделското 
производство”. Формулярите 
за участие по показатели се 
запазват. Награждаването 
на победителите ще бъде на 
4 декември в София.
Интересът към конкурса 

и тази година е много голям. 
Желаем успех на всички 

участници!                   ЗТ

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :
Мессу 
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Земеделие

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ
6100 Казанлък, бул. “Освобождение” 49, тел.: 0431/ 6 20 39, факс: 0431/ 6 20 83, 

e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net

Интродукция, селекция и семепроизводство на 
медицински и ароматни растения; Технологии за 
създаване и отглеждане на медицински и ароматни 
култури; Производство на посадъчен материал от 
сортове маслодайна роза, лавандула, мента и др.; 

Преработка на растителни суровини от медицински и ароматни растения; 
Лаборатория за  анализи на етерични масла, растителни суровини и билкови продукти.

ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
На 12 юни 2018 г. в Канев център 

на Русенския университет „А. Кънчев“ 
ще се състои заключителната среща, 
организирана от екипа на проекта. Ще 
се споделят резултатите  и опита от 
4-годишни изследвания и сътрудничест-
вото със земеделски производители. 
Представянето на цялостните резулта-
ти от приложението на новите техноло-
гии за опазване на почвите отговаря 
на повишения интерес от страна на 
земеделските производители.  За всич-
ки, които се интересуват от иновации в 
земеделието, ще се демонстрират ме-

тодите и средствата за опазване  на 
почвите, при което да се намалят раз-
ходите и да се увеличат добивите. 
През цялото време екипът на про-

екта работи заедно с водещи наши и 
американски експерти, а професор Ха-
ролд Ван Ес от Университета Корнел, 
президент на Общността на Агрономи-
те в САЩ, отново ще представи някои 
практически аспекти за опазването на 
почвите и тълкуване на резултатите от 
последните изследвания за наличие на 
активен въглерод в почвата.
Гости на събитието ще бъдат и пред-

ставители на Фондация „Америка за 
България“, на Посолството на САЩ в 
Р България, на Министерството на зе-
меделието и храните, на Федерацията 
на Научно-техническите съюзи, на об-
ластните и общински земеделски служ-
би и на Националната служба за съвети 
в земеделието, както и представители 
на научни институти и университети. 
Повече информация за проек-

та ще намерите на сайта на проекта: 
www.cbs.uni-ruse.bg

Доц. д.т.н. Георги Митев,
РУ „Ангел Кънчев”

115-ят Празник на розата в Казанлък ще бъде отбеляз-
ан с няколко юбилейни събития. На 18-ти май за първи път 
жури от Царици Рози през годините посочи юбилейната 50-
та Царица Роза Михаела Хаджиева, абитуриентка на ППМГ 
“Никола Обрешков“ и нейните подгласнички Елица Славче-
ва от ПХГ “Свети Свети Кирил и Методий“ и Бианка Нягало-
ва, също от Математическата гимназия. Трудният избор бе 
направен измежду 26 красиви момичета от града на розите. 
Михаела изпъкна измежду хубавиците – кандидатки за ко-

роната по критериите за външност, елегантност, сценично 
поведение и комуникативност. През сълзи от щастливата 
изненада Царица Роза 2018 обеща на своите съграждани: 
„Ще бъда достойна Царица и ще представям Долината по 
най-достойния начин!“.  

На поканата за учас-
тие в конкурса - спекта-
къл откликнаха всичките 
49 царици на Казанлък 

от минали години, представяли нашия град в България и по 
света. Техните спомени са събрани в първо по рода си спе-
циално издание, което бе представено часове преди избора 
на новата Царица в Музея на розата.
Казанлък за първи път ще домакинства Международ-

ния конкурс по лютиерство, по случай 100-годишнината 
на изящния занаят в казанлъшкия край. Юбилеят съвпада 
с 40 години от подписване на споразумението за побрати-
мяване с италианския град Кремона. Благодарение на тях и 
на Асоциацията на лютиерите от емблематичния лютиерски 
град на Италия престижният международен форум ще се 
проведе в Казанлък. Конгресът ще събере жури от цял свят 
и над 100 инструмента, които ще участват в конкурса. Някои 
от инструментите са вече в Казанлък. На 2 юни 2018 г. на 
официална церемония ще бъде награждаването. В нея ще 
участват „Софийски солисти“ и едно високо ниво на пред-
ставители – познавачи лютиери.
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Земеделие

РЕГУЛИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНО-
ЗАЩИТНИТЕ МАШИНИ

Проф. Живко Давчев

Започва сезонът на работа в лозя-
та, в овощните и в зеленчуковите гра-
дини. Всеки, който пръска, има за цел 
да извърши правилна защита, в която 
основна роля има изборът на химиче-
ски препарати и оптималната доза на 
тяхното активно вещество. Машините 
за растителна защита също имат ва-
жна роля, тъй като разтворът трябва да 
бъде добре приготвен, във вид на фини 
аерозоли и разпръснат върху зелените 
площи.

Общовалидно е правилото, че изправната машина 
може да извършва качествена работа, но трябва да бъде 
и правилно регулирана. Основни параметри за регулира-
нето є са работната скорост, работното налягане, броят на 
разпръсквачите, които работят и отворът им, който не тряб-
ва да надвишава 1000 микрометра. Всяка култура изисква 

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА АГРОБИЗНЕСА

Петър Чернаев, ВИП Софтуер, 
пред в. „Земеделска техника”
Казвам се Петър Чернаев, управител 

съм на ВИП софтуер. Занимавам се със 
софтуерни решения за управление на аг-
робизнеса от много години, вече пове-
че от 20. Най-новите неща, които пред-
ставихме на Бата Агро, са относително 
уникални за българския пазар. Първото е 
четец за ушни марки за животни, който е 
изцяло българско производство. Той е и 

най-евтин на европейския пазар. Този онлайн четец позволява 
дистанционно прехвърляне на номера на ушната марка към 
телефона. Разработили сме и софтуер – Ферма Уеб. Стараем 
се да сме максимално полезни на нашите клиенти.
Вече сме официални представители на Солви – система за 

прецизно земеделие с фиксирани цени, независеща от обра-
ботваните декари.  Тя обработва снимки от дронове и сатели-

Продължава на стр. 7

Неблагоприятните условия на труд, 
недостигът на квалифицирана работна 
ръка и абсолютната липса на механи-
зация при брането на цвета от насаж-
дения с маслодайна роза, са основни-
те причини за високата себестойност 
на труда и ниската производителност 
на беритбения процес. Кардинално ре-
шение на проблемите е създаването 
на техническo средствo за механи-
зиране прибирането на маслодайна 
роза.
В Института по почвознание, аг-

ротехнологии и защита на растенията 
(ИПАЗР) „Никола Пушкаров” - София 
се провеждат изследвания върху съз-
даването на технически средства за 
механизиране на операции от техно-
логичния процес по отглеждането и 
прибирането на маслодайна роза, за 
да се повиши ефективността на розо-
производството и да се подобрят ус-

МАШИНА ЗА ПРИБИРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА

Фигура 1. Опитен образец 
на тримодулна работна машина 

за механизиране прибирането на цвета 
от насаждения с маслодайна роза

Фигура 2. Експлоатационно изпитване 
на тримодулната машина за рози

ловията на труд. Изследванията имат 
научно-приложен характер. Разрабо-
тен е идеен проект за техническо ре-
шение за беритба на розов цвят в два 
варианта - с пневматично и с ръчно 
откъсване. С помощта на програмния 
продукт Solid Works е създаден фи-
зически функционално-геометричен 

имитационен 3-D модел на земедел-
ска работна машина за механизиране 
прибирането на цвета на маслодай-
ната роза и е проведено компютърно 
изследване. Моделирани са различни 
варианти на експлоатация на работна-
та машина, определяни от възможните 
схеми за агрегатирането й към земе-
делски трактори, от броя на берачите 

Продължава на стр. 6

Ганка Баева

Необходимост-
та от отглеждане 
на ароматни и 
медицински рас-
тения  включва 
добро познаване 
на прилаганите 
съвременни техно-
логии за отглеж-
дане, възможност-
ите за рационално 
използване на ре-

сурсите на страната, усъвършенстване 
на връзките между производителите и 
другите звена от веригата производ-
ство-реализация и други фактори, оси-
гуряващи по-добра конкурентноспособ-
ност на крайните продукти. 
Ароматните и медицински рас-

тения се използват като суровини в 
парфююмерийно-козметичната, фар-
мацевтичната и хранително-вкусова-

та промишленост. Значението им се 
определя от действието и употребата 
на съдържащите се в тях етерични мас-
ла.
Производството на продукти от ме-

дицински и ароматни растения бележи 
ежегодно увеличение от 12-14%, което 
се дължи на увеличаване на заетите 
площи, оптимизиране технологиите на 
отглеждане и внедряване в производ-
ството на нови селекционирани сор-
тове. В основата на всичко това стои 
интродукцията на нови сортове, попу-
лации, растителни видове и определяне 
тяхната пригодност за отглеждане при 
дадени почвено-климатични особености. 
В Института по розата и етерично-

маслени култури (ИРЕМК) е създаден  
генофонд от местни и интродуцирани 
образци ароматни и медицински рас-
тения; разполага с опитна база, култи-
вационни съоражения за производство 

на посадъчен материал, изпитвателна 
лаборатория. В Института по розата са 
създадени повече от 40 сорта медицин-
ски и ароматни растения, така че той 
трябва да е основен център за сорто-
поддържащата селекция в този бранш, 
където да се извършва предбазово и 
базово семе и разсадопроизводство. 
Селекционната и семепроизводстве-
на дейност са много тясно свързани и 
взаимно обусловени. Освен ускорено-
то размножаване на одобрените и ра-
йонирани в страната сортове е необ-
ходимо непрекъснато да се поддържа 
на високо равнище тяхната жизненост 
на базата на механична и биологична 
чистота при производство на семена и 
посадъчен материал.
Маслодайната роза (Rosa damas ce-

na Mill.f.trigintipetala) е култура с прио-
ритетно стопанско значение за страна-

БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА

Продължава на стр. 7
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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

ВАРЕКС ООД

КОМБАЙНИ

Марка / модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

New Holland - TX 65 280 2002 1370
Massey Ferguson - MF7256 270 2003 5867

Massey Ferguson - MF7272 
Cerea

300 2004 5684

Laverda - M306 - оризов 335 2008 3332
Claas – MEGA 204 200 1999 4360
Challenger - CH680 460 2008 2800
Challenger - CH680 460 2009 2524
Challenger - CH680 460 2009 776

ТРАКТОРИ

Марка / модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

CASE - MX270 270 2002 6000
Valtra - T202V 211 2009 4723
Massey Ferguson - MF8280 280 2005 11300
Massey Ferguson - MF8480 315 2009 10935

Challenger - MT855E 496 2015 289
CLAAS - Challenger - 
CH85E

410 1998 13873

New Holland - T7040 185 2009 4004
New Holland – TM 190 200 2003 6660
New Holland – TM 190 200 2003 12045
Fendt - 926 220 1999 9273

ИНВЕНТАР

Марка / модел
Година на 

производство
Скрейпър - Reynolds 2009
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9 2009
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9 2009
Плуг - GOIZIN - Orion 5+3 SBC 2013
Сеялка - GASPARDO - DIRETA Corsa 2013
Сеялка - Sola - Neumasem 699 2009

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

КУЛТУРА СОРТ( БАГРА) ЦЕНА 

Мушкато
/Pelargonium zonale/

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

3,00 лв./бр

Сакъз
/Pelargonium peltatum/ 

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

3,00 лв./бр

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

3,00 лв./бр

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

3,00 лв./бр

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

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

1,50 лв./бр

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

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

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ 

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

тел. 088/868 85 08

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.с.
Година на 

производство
Мото
часове

John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 9620RX 620 2016 1137
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
John Deere 6920S 160 2004 9106
Deutz Fahr L720 220 2008 4600
John Deere 8430T 335 2008 3700
New Holland T8030 270 2010 7370
New Holland T8030 270 2010 7420
John Deere 6170R 170 2011 4736

КОМБАЙНИ

Производител/модел К.с.
Година на 

производство
Мото
часове

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

John Deere  9560 250 2003 5000
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върху товарните платформи и от зае-
маното от тях положение (прави или 
седнали) по време на работа. На база-
та на получените резултати от имита-
ционното моделиране е изработен оп-
итен образец на тримодулна работна 
машина за механизирано прибиране 
на маслодайна роза (Фиг. 1).
Машината за рози представлява 

полунавесна портална конструкция, 
включваща носеща рама, работни мо-
дули, конзоли с ходови колела и до-
пълнително оборудване. Kъм носещата 
рама с помощта на крепежни възли 
са захванати работните модули, всеки 
от които по време на работа се на-
мира между два съседни реда с ро-
зови храсти. Работните модули могат 
да бъдат позиционирани по дължината 
на носещата рама съобразно ширината 
на междуредията, сближавани плътно 
един до друг и разединявани при не-
обходимост.
Всеки работен модул се състои от 

Г-образна рама (при средния модул са 
две) и товарна платформа с разполо-
жен по периметъра й защитен пара-
пет. Върху платформата са оформени 
две работни места за едновременното 
обслужване на два полуреда от два 
съседни реда с розови храсти. Вся-
ко работно място включва седалка за 
берача и стойка за сменяем съд за 
събраната продукция. В предната част 
на средния работен модул е разполо-
жена триточкова стойка (присъедини-
телен триъгълник) за агрегатиране към 
земеделски трактори със средна мощ-
ност. Страничните работни модули са 
съоръжени в предната си част с по две 
регулируеми по височина опори. Ходо-
вите колела на тримодулната машина 
за рози са прикрепени посредством 
конзолни конструкции към долния за-
ден край на Г-образните рами на стра-
ничните модули. Конзолите с ходовите 
колела се присъединяват към тясната 
страна на машината при транспорти-
рането й по пътищата на близки раз-
стояния. Към другата тясна страна се 
присъединява тегличът за свързване 

на работната машина към трактора. 
Машината за рози е комплектована 
със светлинно-сигнализираща система 
за комуникация между берачите и трак-
ториста при възникване на необичай-
ни ситуации. Вариантът с пневматично 
откъсване на розовия цвят е съоръ-
жен с пневматична откъсваща уредба 
за отделяне на разцъфналия цвят от 
розовото растение и транспортиране-
то му до съда за неговото съхраня-
ване. Експерименталното изследване 
на машината за рози е извършено в 
насаждения с Rosa damascena Mill – 
най-отглеждания за промишлени цели 
у нас вид маслодайна роза. Опитите 
са провеждани в насаждения с раз-
лични по възрастово развитие розо-
ви растения и състояние на розовите 
храсти. Опитният образец е изпитан в 
състава на машинно-тракторен агрегат 
(МТА), формиран на базата на земе-
делски трактор със средна мощност. 
Експерименти са реализирани и при 
двата варианта на откъсване на розо-
вия цвят – ръчно и пневматично. Про-
верката на възможността за пневма-
тично отделяне на цвета от розовите 
растения и определянето на най-под-
ходящия начин за реализирането му 
са осъществени с помощта на специ-
ално разработена опитна установка 
на пневматична откъсваща уредба. 
Оценявано е влиянието, което оказва 
пневматичното откъсване върху ус-
ловията на труд на берачите и ефек-
тивността на беритбената операция. 
При експерименталното изследване 
са тествани конструктивната здравина 
и функционалната пригодност на ма-
шината за рози и в полски условия. 
Изпитванията са осъществени в експе-
риментално-производствената база на 
Института по розата и етеричномасле-
ните култури (ИРЕМК) в гр. Казанлък. 
Опитният образец на тримодулната 
машина за рози е изпитан в състава 
на МТА, формиран на базата на земе-
делски трактор Fendt 209 F (Фиг. 2).
Проведените опити потвърдиха, че 

за варианта с ръчно откъсване на розо-
вия цвят най-висок е ефектът от меха-

низирането на прибирането на масло-
дайната роза Rosa damascena Mill, ако 
междуредията са добре поддържани, 
короната на растенията е симетрично 
развита, храстите са с оптималната за 
вида височина 1,5-1,6 m, а насаждени-
ята са в периода на активно цветода-
ване. Работата на берачите в седнало 
положение е епизодична, но въпреки 
това я облекчава. Напълно възможна е 
работата с две ръце, което значително 
ускорява беритбения процес.
Проблемите със събирането на 

цвета на практика отпаднаха при за-
мяната на ръчното откъсване с пнев-
матично. Проведените експерименти с 
опитната установка доказаха възмож-
ността за пневматично отделяне на 
цвета от розовото растение. Прецизи-
рани са видът, конфигурацията и раз-
мерите на елементите от засмукващия 
модул на предназначената за вграж-
дане в машината за рози пневматична 
откъсваща уредба. Водещите критерии 
за оценка бяха удобството за работа с 
манипулатора, надеждното откъсване 
на розовия цвят и безпроблемното му 
транспортиране до съда за съхранява-
не. Машината за рози с пневматично 
откъсване на цвета показа много до-
бри резултати при работа и в млади 
или подмладени насаждения. 
Общият извод за двата варианта на 

работната машина за рози е, че позво-
лява да се ускори беритбения процес, 
с което да се оптимизира времето за 
събиране на продукцията и да се съ-
крати броят на заетите в кампанията 
лица, да се подобрят условията на труд 
на розоберачите и да се повиши ефек-
тивността на розопроизводството.

проф. д-р инж. Снежан Божков, 
доц. д-р инж. Емануел Бадриков, 

проф. д-р инж. Михо Михов, 
доц. д-р инж. Тодор Пеняшки, 

инж. Станислав Станчев, 
инж. Кирил Кабадийски,  

инж. Цонка Гьорина, 
инж. Татяна Тодорова, 
ИПАЗР „Н. Пушкаров”

ас. Веселина Баджелова, 
ас. Роксана Минева, ИРЕМК

Продължава от стр. 4

МАШИНА ЗА ПРИБИРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

ЦЕНИ: ПО ЗАПИТВАНЕ
За контакти: 0889 231012, 0887 413014, 0885 331355    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

ТИП МАШИНА / МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ ОПИСАНИЕ

Товарач CLAAS SCORPION 6030 CP 2015 1750 мч 6м/3 т 122 к.с
Товарач CLAAS SCORPION 7040 2013 2550 мч 7м/4 т 120 к.с.
Товарач CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7340 мч 7м/4.4 т 140 к.с.
Сеялка  AMAZONE D9-40 120 2008 1 бр. ком-р 12 м мин. 260 к.с.
Сеялка AMAZONE CAYENA 6001 2011 amatron+ 6 м мин. 200 к.с.
Диск.брана AMAZONE CATROS + 3001 2013 KW гум. валяк 3 м мин. 120 к.с.
Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 am-n 3+SC+DC 24 м мин. 120 к.с.
Пръскачка AMAZONE UF 1801 - Super S 2008 Amatron+ 24 м мин. 180 к.с.
Пръскачка AMAZONE UG 4500 novaSuper S 2004 TG II + SC 24 м мин. 120 к.с.
Самоходна Пръскачка GRIM GT7 3000 - 24м 2015 TG III+SC 6 цил. 170 к.с.
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Престижният конкурс за струнни 
музикални инструменти е на името на 
световния виртуоз Антонио Страдивари. 
Международният конкурс по лютиер-
ство се организира от 80 години в рам-
ките на STRADIVARI festival, предимно в 
родния на Страдивари град Кремона. 
Провеждал се е и в други италиански 
градове, но откакто е създаден, нико-
га досега не е напускал пределите на 
Италия.
В рамките на 15-те Празници на 

розата общинският съвет ще се про-
изнесе по предложенията за звание-
то „Почетен гражданин на Казанлък“. 
Предложенията са за Христо Стоянов, 
който има принос в утвърждаване на 
взаимоотношенията между Казанлък и 
японската държава и за проф. Теньо 
Попминчев, който е един от десетте 
учени в света, номинирани за Нобело-
ва награда.
Събитията от Празника на розата 

ще бъдат посетени от повече от 100 ди-
пломати – представители на държавите 

членки на Европейския съюз, т. нар. 
античи, които ще бъдат в Казанлък на 
1 юни. „Това е едно много високо ниво 
по време на Европредседателството, 
което Казанлък неслучайно е заслу-
жил. Европейските дипломати ще посе-
тят Пловдив, Казанлък и Бургас. 
Заради всички тези значими съби-

тия Фестивал на розата 2018 в Казан-
лък ще остави незабравими спомени!
Очакваме Ви от 1 до 3 юни в Ка-

занлък!
По материали на община Казанлък

115 ГОДИНИ ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА
Продължава от стр. 3

ти и автоматично създава карта с препоръки 
за променливите норми на торене и пръскане. 
Посредством нашия софтуер „Агрозадачник“ 
се конвертира и може да влезе във всяка 
една навигация, включително конкурентите от 
Topcon, Muller и Teejet, които ние представяме. 
Това е идеята ни за едно завършено решение 
за прецизно земеделие.
Направихме доста сериозен пробив и в 

най-актуалната в момента тема GDPR за защи-
та на личните данни. Имайки предвид, че на-
шите клиенти обработват много голямо количе-
ство данни, сме подготвили всички необходими 
декларации и наръчник за безпроблемна рабо-
та, съобразени изцяло с регламента. Идеята е 
продуктът да се продава на символична цена.
На Бата Агро представихме всичките си 

продукти, включително и Банка Имоти – сис-
тема, с която арендодателите да следят лесно 
своите имоти. Вече има доста хора, които ин-
вестират в земеделска земя, отдават я и трябва 
да имат пълната информация за своя бизнес. 
Банка Имоти е продукт, който ще улесни зна-
чително работата и ще подобри организацията 
във фирмата. Този софтуер дава възможност 
да се следят както договорите за рента и за 
наем, така и всички останали взаимотношения.
Не спираме да развиваме и основния си 

продукт Агросистеми – първото българско ERP. 
Най-новият ни продукт е абсолютно автомати-
чен кантар. Имаме контролер, който може да 
се закачи към всеки кантар и автоматично да 
отчете количеството продукция от всеки един 
масив, който е начертан през Агросистеми. 
Българското ERP сме обогатили с още много 
нови модули, най-вече животновъдство, фураж-
ни кухни, производство в мандра, в кланици, 
семепочистваща техника. Затова и акцентира-
ме на прецизното земеделие, себестойността, 
пресмятане на реални цени.
Сътрудничим си със „Земеделска къща” и 

разработваме съвместни проекти. Помагаме 
на фермерите да оптимизират производството 
си. Предлагаме бързо решение на проблемите 
на земеделските стопани. Фермерите могат да 
разберат себестойността на продукцията си 
още през юни, когато жънат.
ВИП софтуер предлага широка гама про-

дукти за прецизно земеделие и добри софту-
ерни решения за агробизнеса.

Доника Асенова

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА АГРОБИЗНЕСА

Продължава от стр. 4
та ни. Отглежда се за 
производство на розово 
масло, розов конкрет, 
розово абсолю, розова 
вода и други. Като при-
бавим масовото използ-
ване на розовата вода 
и сушен цвят в бита и 
народната медицина, 
маслодайната роза е 
може би най-универсал-
нато растение.
Качествата на Ка-

занлъшката роза се оп-
ределят в много голяма 
степен от условията, 
при които се отглежда. 
Изключителното съче-
тание на климат и поч-
ва  определят до голя-
ма степен качеството 
на розовото масло.
Развитието на 

маслодайната роза е 
свързано с Розова-
та долина. Тя включва 
Карловската и Казан-
лъшката котловини, 
които са част от из-
точните задбалкански 
полета. В нея се включ-
ват и части от южните 
склонове на Централна 
и Сърнена Средна гора.
Маслодайната роза 

е многогодишно храс-
товидно растение. На 
едно място се отглеж-
да повече от 20 годи-
ни. Като растение тя 
вирее почти навсякъде 
в умерения климатичен 
пояс. Има по-специ-
ални изисквания към 
климата, при отглежда-
не за производство на 
розово масло, особено 
по време на цъфтежа. 
Най-благоприятни усло-
вия за нея има в райо-
на на Подбалкана, къ-

дето температурите са 
умерени и атмосферна-
та влажност е висока. 
Маслодайната роза 

изисква сравнително 
нестудена зима и прох-
ладна и влажна пролет.
Поради южния си 

произход тя няма изра-
зен период на покой. 
През есента вегетаци-
ята продължава до на-
стъпване на много ряз-
ко застудяване. През 
зимния период при 
температура на възду-
ха над 100 С за 10-15 
дни, тя започва да се 
развива. Поради тези 
причини при по-къс-
но застудяване се на-
блюдава измръзване 
в  различни степени на 
розовите храсти.
Казанлъшката роза 

е светлолюбиво рас-
тение и не понася за-
сенчване. Тя е срав-
нително невзискателна 
към почвената влага.  
Мощната й корено-
ва система осигурява 
снабдяването с вода от 
по-дълбоките почвени 
слоеве, въпреки това 
при по-леки почви и 
засушаване Казанлъш-
ката роза страда от 
недостиг на влага. Поч-
веното преовлажнява-
не, както и високите 
подпочвени води също 
се отразяват негатив-
но върху нормалното 
развитие на розата 
заради възпрепятства-
не на проникването на 
въздух до коренова-
та система. На такива 
места розата сравни-
телно лесно измръзва 
през зимата. Особе-

но е взискателна към 
въздушната влажност 
по време на цъфтежа. 
Високата въздушна 
влажност от порядъка 
на 75-90% удължава 
цъфтежния период и 
предпазва маслото от 
бързо изпаряване.
Маслодайната роза 

се развива най-добре 
върху дълбоки, водо-
пропускливи и богати 
на органични вещества 
почви. Неподходящи 
за розата са черно-
земните почви, които 
благоприятстват хлоро-
зата, както и тежките 
глинести такива, при 
които по-често се на-
блюдава измръзване и 
по-силно нападение от 
ръжда. Плитките почви 
също са неподходящи, 
тъй като не осигуряват 
условия за нормално 
развитие на коренова-
та й система. 
В нашата страна 

се отглежда основно 
червена маслодайна 
роза – Rosa damascenа. 
Бялата маслодайна 
роза – Rosa alba  се 
отглежда ограничено 
в Казанлъшкия район. 
Тя проявява по-голяма 
устойчивост спрямо гъб-
ните болести, по-мал-
ко взискателна е към 
почвите, по-издръжлива 
е на ниски темпера-
тури, дава значително 
повече цвят от декар, 
но съдържа почти два 
пъти по-малко масло в 
сравнение с червената 
маслодайна роза.

Доц. д-р 
Ганка Баева 

ИРЕМК, Казанлък

БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА
Продължава от стр. 4



8
бр. 12-2018

Земеделие

СУПЕРАБСОРБЕНТЪТ ТЕРАУЕТ ПРИ ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ
В последно време е 

налице тенденцията към 
създаване на значителни 
площи с трайни насъжде-
ния от етеричномаслени и 
лекарствени култури. Това 
позволява да се включат 
най-нови технологии при 
засаждането и отглежда-
нето им, които да обезпе-
чават почвен комфорт и 
устойчив растеж за вре-
мето на развитие, както и 
значителни облекчения в 
грижите за тях.
ТЕРАУЕТ е особено 

подходящ за прилагане при 
засаждане на лекарствени 
и етеричномаслени култу-
ри. Суперабсорбентът оси-

гурява 10 години дозирано 
водоотделяне в коренооби-
таемия слой. Особено ва-
жно е да се подчертае, че 
ТЕРАУЕТ е напълно еколо-
гично чист продукт.
При засаждане на 

маслодайна роза, лаванду-
ла, дилянка, мента и други 
храстови и етерични видо-
ве, под корените се полагат 
3,5-4,0 г. (една равна кафя-
на лъжичка) сухо вещество 
ТЕРАУЕТ Т400, след което 
се зарива и полива обил-
но. Средният разход на де-
кар площ се движи от 1,5 
до 2,0 кг.дка, съобразно 
бройката посадъчен мате-
риал в декар. Друго реше-

ние е да се направи гъста 
каша от 10 г на литър от 
ТЕРАУЕТ Т400, да се изча-
ка пълното набъбване и в 
корена да се сипва по 250 г 
(една пластмасова чаша 
за чай) под разсада. Този 
начин не изисква допълни-
телно поливане.

 Поради така извърше-
ното трайно подобряване 
на почвата, при неполивно-
то отглеждане, насаждени-
ята не страдат от стресови 
промени в климатичните 
условия. 
Прeди транспортира-

нето и засаждането е 
добре кореновата система 
да се потопи в гел от 5 г 

ТЕРАУЕТ Т100 в 1 литър 
вода. След около 45 мину-
ти се получава пастата за 
обмазване. Така се съхра-
нява разсадът и се осигу-
рява 100% прихващане, без 
растенията да преживяват 
шока на транспортирането 
и пресаждането.
Подобряването на поч-

вата със суперабсорбента 
ТЕРАУЕТ гарантира спес-
тяването на поливна вода 
и торове и подсигурява ус-
корен растеж, и значител-
но по-добри в качествено 
и количествено отношение 
добиви.

По материали 
на Ванко - 97
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Име____________________ Фамилия__________________
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____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________
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ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес.
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                   20 лв. за 12 мес.
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Име........................................................................................

Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОН

РЕГУЛИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИТЕ МАШИНИ

конкретни настройки, това 
може да се прочете в про-
фесионалната литература, 
но най-добрата настройка се 
извършва спрямо професио-
налното лице, тъй като кул-
турите имат различни стадии 
на развитие.
Именно правилното ре-

гулиране е голям проблем, 
тъй като от него зависи оп-
тималната доза на активно-
то вещество от химическия 
препарат, общите разходи 
на хектар площ, възмож-
ността за замърсяване на 
почвата, водата, селскосто-
пански продукти и др. Осо-
бено важно е производство-
то на здравословна храна, 
която се изисква от пазари-
те и потребителите.
Несъмнено настройката 

на работните машини трябва 

винаги да се извършва съ-
образно културата, появата 
на болести и с консултация 
от експерти. Безспорен е и 
фактът, че такива експерт-
ни съвети не са достатъчно 
разпространени сред сел-
скостопанските производи-
тели. Появяват се проблеми, 
в следствие на техния начин 
на мислене. Доволни са от 
този тип настройки при пръс-
кането няколко години назад 
и без подробен анализ на 
количеството на активното 
вещество и замърсяването, 
което се прави.
Разбира се, новата внос-

на техника също трябва да 
промени разбирането и ман-
талитета на нашите земедел-
ски производители. Това е 
основно изискване в съвре-
менната селскостопанска 
практика.

Таблица 1. Брой и размер на капките при пръскане 
с втора бърза скорост 7,8-8km/h 28 бар

големина на капки x S  δ VC VS
0-50 μ 204 7,77 25,80 12,64 79

50-100 μ 172 6,21 20,62 11,98 42
100-200 μ 72 5,67 18,80 26,12 53
200-300 μ 18 1,81 6,03 33,51 10
300-500 μ 6 1,10 3,66 61,01 10

Таблица 2. Брой и размер на капките при пръскане 
с втора бавна скорост 7,8-8km/h 21 бар

големина на капки x S  δ VC VS
0-50 μ 184 7,75 25,72 13,9 102

50-100 μ 160 9,48 31,45 19,65 98
100-200 μ 72 6,05 20,07 27,87 58
200-300 μ 23 2,34 7,77 33,87 18
300-500 μ 7 1,05 3,40 48,5 9

Проф. Живко Давчев,
Университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

Скопие

Продължава от стр. 4

x

x

Община Садово, известна от веко-
ве с производството на плодове, зе-
ленчуци и фъстъци, стана и столица 
на здравословното хранене. Градът за 
втори път бе домакин на Фестивала 
на еко- и биопроизводителите и ар-
ттворците, който започна  в рамките 
на празника на града 24 май. „Чества-
ме го повече от 80 години, като в мина-
лото местните хора са празнували на 
11 май - Денят на светите братя Кирил 
и Методий“, каза кметът на общината 
Димитър Здравков. На стадиона в града 
бе открит турнир по стрелба с лък, на-
гради получиха изявени учители, учени-
ци, читалищни дейци и спортисти. Сред 
официалните гости на празника бяха 
народният представител Георги Търно-
валийски и кметът на община Първомай 
Ангел Папазов. 
Кафе от смокини, огледани в Родо-

пите, бе сред иновативните продукти, 
показани на феста. То действа като на-
турален антиоксидант, имуностимулант 
и алкализатор. Интерес предизвикаха 
натуралните чипсове в комбинации от 
морков и цвекло и ябълки и цвекло. 
Всички изложители бяха заложили на 

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

ФЕСТИВАЛ НА ЕКО И БИО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, САДОВО
(тема на брой 11 в. „Земеделска техника“, 2018 г.)

здравословните храни и напитки, под-
ходящи и за вегетарианци и вегани – 
сладки от семена и ядки, веган торти, 
напитки от бял бъз, крекери със семена, 
хляб с квас, вегетариански банички, са-
лами и луканки, направени от растител-
ни продукти.
Занаятчии и арттворци показаха 

ръчно изработени играчки и пантофи от 
плъст, керамични бижута, торбички от 
плат с български шевици, икони. Някои 
от изложителите предложиха български 
семена и разсади. И тази година в съ-
битието се включи и Институтът по рас-
тителни генетични ресурси “К. Малков” 

– Садово, който от години разработва 
български сортове пшеница, лимец, 
просо, сусам и фъстъци.
На продължилия 3 дни фестивал 

имаше и детски работилнички, нарече-
ни „Децата – цветовете на дъгата“. Мал-
чуганите са научили повече за пътя на 
хляба от нивата до трапезата, за кръго-
врата на зърното, как се меси и пече. 
Те засяха семенца от най-древното зър-
но лимец и правиха хлебчета, изпечени 
в подници на жив огън. Проведоха се 
и лекции по природосъобразно земеде-
лие, екообразование и размяна на се-
мена.                                       ЗТ
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БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН 

И БИОЛОГИЧНИ ШАФРАНОВИ ПРОДУКТИ
ПОСРЕДНИЧИ СЪС СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШАФРАНОВИ ЛУКОВИЦИ
С ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД 

И НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

Хасан Тахиров – 0889 842702; E:maill hasantahirov@abv.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Нервните импулси в човешкото тяло се движат със 

скорост от около 90 метра в секунда. 
 36 800 000 - броят на ударите на сърцето на един чо-

век за една година. 
 Почти половината от всички човешки кости се нами-

рат в китките и стъпалата. 
 Хората със сини очи са по-чувствителни на болка, от-

колкото всички други. 
 Ноктите на пръстите на ръката растат около 4 пъти 

по-бързо, отколкото на краката.
ЗТ
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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

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

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

МАШИНИ ЗА ЕДРО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЕЯЛКА ЗА РЕДОВА СЕИТБА GASPARDO ЗА МОДЕЛ MANTA 12R
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защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.
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растенията от болести 
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„ТЕРА ЕКО 97“ ЕООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77; 
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Произвежда - дискови 
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини 
на добри цени !

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

Прецизно земеделие с фиксирани цени
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l Предпечатна подготовка и печат
l Издателска дейност
l Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8, тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; 
 е-mail: momchilp@techno-link.com, www: nolis-bg.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане,  
поддръжка и доставка на офис консумативи.


