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Отличие

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

Мессу 

V-ТО ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Самоходни, прибиращи машини

ЗЪРНОКОМБАЙН 
ROSTSELMASH NOVA 330

 Предназначение – Прибиране на 
зърнени култури

 Двигател – 4,5 л
 Номинална мощност – при 2200 
об/мин 175 к.с.

 Производителност - 150-200 дка/10 ч.
 Хедер – Power Stream, 4/5 м (с вклю-
чени повдигачи за полегнал посев)

 Бункер – обем 4 500 л
Повече информация на стр. 4

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

MASSEY FERGUSON MF8740S

 Предназначение – За тежки почвени 
обработки

 Мощност – 400/405 к.с.
 Двигател – 6-цилиндров AGRO POWER
 Трансмисия – DYNA VT – безстепен-
на скоростна кутия 

 Хидравлична система – 205 л/мин

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА 

GIGANTE PRESSURE 600

 Предназначение – За директна сеит-
ба на зърнени култури

 Тип: Прикачна 
 Работен захват – 6 метра 
 Сгъваема рама
 Натиск - 250 кг/на всеки диск
 Намаляване на почвената ерозия
 Сеитба с едно минаване 
 Запазване на влагата в почвата

Повече информация на стр. 4

Категория: Работни машини
ДВОЕН ВЪЗДУШНО-СИТОВ 

СЕПАРАТОР

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ФОТОСОРТИРАНЕ, 

СЕРИЯ CF, CE, I

 Предназначение – За почистване и 
сортиране на всякакъв вид семена 
и зърнени култури

 Производителност – до 10 т/час
 Технически параметри: от 1 до 12 
канала; мощност – 3,5 кВт

 Оригиналност – Сортира по форма, 
цвят и размер

 Гарантирана честота на крайния 
продукт – 100%

Категория: Работни машини
X – RAY РЕНТГЕНОВ 

ДЕТЕКТОР

Категория: Работни машини
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДРОН МОДЕЛ SY141HR

 Предназначение – За растителна защита и прилагане на течни препарати
 Обем на разервоара – 15-20 л
 Време на кръжене – 20-30 мин.
 Производителност – около 250 дка/ден
 Възможност за диагностични наблюдения на насаждения и ферми
 За широк диапазон от насаждения

 Предназначение – За първично, 
грубо почистване на семена и зър-
нени култури

 Технически параметри – 4 сита; 2 
въздушни камери; мощност 9,7 кВт

 Оригиналност – По-прецизно 
почистване на материала, преди 
и след калибриране

 Отлично качество и надеждност 
на много добра цена

 Предназначение – За прецизно 
откриване, почистване и отхвърляне 
на трудни за улавяне примеси

 Технически параметри – 17” liquid 
crystal screen; 350 W; 80 kV, 8,0 mA

 Оригиналност – Специален софтуер 
за откриване на дефекти в ядрото 
на обема

 Гарантирана честота на крайния 
продукт – 100%
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Продължава на стр. 6

Земеделие

Гр. Русе, ул. „Църковна 
независимост“ 16
Тел: +359 888 656 598

Е-mail: info@sdobg.com
www.sdobg.com

sdobg

В рамките на три дни от 22-ри до 
24-ти юни ще се проведе  единадесе-
тото издание на “ПРАЗНИК НА ЧЕРЕ-
ШАТА”. Фестивалът се организира от 
община Кюстендил, съвместно с Инсти-
тут по земеделие – Кюстендил. Изложе-
нието на плодовете на овощния труд за 
страната започва от Кюстендил през 
1896 г., когато е учредена Първата на-
ционална овощарска изложба и градът 
получава званието "Овощната градина 
на България". По традиция Институт по 
земеделие – Кюстендил представя бо-
гата изложба на плодове от черешови 

сортове и отбрани елити. Акцентира се 
върху сортове, показали през годината 
най-добри добивни и качествени пока-
затели и на такива с повишена устой-
чивост на стресови фактори. Черешо-
вите сортове, отличили се с най-добри 
стопански качества, се представят от 
трибуната на площада. 
На разположение на посетителите 

на нашия щанд ще бъдат всички науч-
ни работници, които своевременно ще 
отговарят на зададените им въпроси. 
В първия ден в 20.00 ч на площад 

Велбъжд ще се състои концерт на 

Ирина Флорин. През следващите два 
дни са предвидени изложба-базар на 
череши и черешови произведения, из-
ложения на ИЗ-Кюстендил, земеделски 
производители, занаятчии, читалища, 
детски градини, арт работилници за 
деца, конкурси за най-едра череша, 
най-атрактивно вешало, най-красив 
щанд. В рамките на празника ще се 
проведе фолклорен празник "Череш-
чица род родила".
Заповядайте в Кюстендил!

С. Крумов, Н. Христов
Институт по земеделие – Кюстендил

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА, 2018

- От кога 
НТСМ рабо-
ти в областта 

на земеделската техника?
- Производството на зе-

меделски машини заема оп-
ределен дял в структурата на 
отрасъл „Машиностроене” в 
България.  Въпреки, че е из-
губена доминиращата роля 
от преди 20-25 години, сега 
годишно се произвежда про-
дукция за около 150 милиона 
лева. 40-50 фирми прaвят 
основно почвообработващи 
машини, пръскачки, сеялки, 
ремаркета, приспособления 
за зърнокомбайни, резервни 
части и други, като една голя-
ма част от тях е предназна-
чена за износ. Така, че като 
съюз, който работи за разви-

тието на машиностроенето в 
България, не можем да пре-
небрегнем производството 
на земеделски машини. 
Активно започнахме да 

работим в тази насока преди 
6-7 години, когато в рамките 
на голям проект създадохме 
офис за трансфер на тех-
нологии. В продължение на 
няколко години издавахме 
информационни бюлетини с 
най-новите достижения на 
науката и техниката в света 
в областта на земеделските 
машини. По-късно нашето 
проектанско-конструкторско 
бюро за 3D проектиране раз-
работи пълна конструктивна 
и технологична документа-
ция на машини за селското 
стопанство – ротационна 

количка за бране на плодо-
ве и зеленчуци, ръчна карто-
фосеялка, приспособление 
за почистване междуредията 
на овощни градини от падна-
ли листа, иновативни боксо-
ве за отглеждане на малки 
телета и други. 
Включихме се активно 

като организатори на Отли-
чието „Принос в механиза-
цията на земеделието“. От 
девет международни науч-
ни списания, които излизат 
само на английски език, едно 
е посветено на проблемите 
на механизацията на земе-
делието. Това е списанието 
„Механизация на земеделие-
то и опазване на ресурсите“. 
През миналата година в него 
са публикувани над 80 науч-

ни доклада на учени от 20 
страни. Не на последно мяс-
то сме организатори на Меж-
дународния научен конгрес 
„Машини за селското стопан-
ство“, който се утвърди като 
един от най-авторитетните 
научни форуми в Югоизточна 
Европа.

- Кога ще се проведе на-
учният конгрес?

- Шестият Международен 
научен конгрес „Машини за 
селското стопанство“ ще се 
проведе от 25 до 28 юни в 
хотел „Атлантис“ в Бургас.  
Ще вземат участие повече от 
100 учени от 19 страни – Ка-
захстан, Литва, Латвия, Есто-
ния, Словакия, Русия, Индия, 
Турция, Австрия, Беларус, 

НТСМ – РАДЕТЕЛ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Интервю с д-р инж. Райчо Георгиев, главен секретар, НТСМ

Продължава на стр. 6

СИТУАЦИЯТА В ОВОЩАРСТВОТО 
В РЕГИОНИТЕ РУСЕ-СИЛИСТРА
Съюз на Дунавските овощари е учреден през 2014 г., като 

официално е регистриран през февруари 2015 г. В него чле-
нуват 350 производители от областите Русе, Силистра, Раз-
град, Шумен, Търговище и Велико Търново, като броят им 
постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които об-
хващаме, е повече от 2 160 ха/21 600 дка. СДО е учредено като 
сдружение с нестопанска цел, като задачата му е да създава 
активен диалог между производителите и държавните институ-
ции; обучава производителите в добри земеделски практики, 
щадящи околната среда; внедрява и изпитва нови технологии 

Селекционната дейност 
при черешата в Института 
по земеделие, Кюстендил е 
започнала през 1953 г., като 
до момента са създадени и 
утвърдени 11 черешови сор-
та – Победа, Черна Коняв-

НОВИ ЧЕРЕШОВИ СОРТОВЕ

Сорт Дима

Сорт Алекстон Сорт Васиника

ска, Кюстендилска хрущялка, 
Българска хрущялка, Мизия, 
Данелия, Стефания, Су-
перстар. В настоящата пуб-
ликация представяме кратко 
описание на най-новите че-
решови сортове, утвърдени 
от Изпълнителна агенция 
по сортоизпитване, апроба-
ция и семеконтрол (ИАСАС) 
през 2015 г - Дима, Алекстон 
и Васиника. Наред с други-
те си достойнства сортовете 
Дима и Алекстон притежават 
качеството самофертилност, 
което е високо ценено при 
новите черешови сортове. 

Продължава на стр. 7
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ЗТ

ЗЪРНОКОМБАЙН ROSTSELMASH NOVA 330
Продължава на стр. 8

ИНОВАТИВНИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Продължава на стр. 8

Зърнокомбайнът NOVA – най-съвременният в света зърно-
комбайн от компактния клас. NOVA е машина в клас 3, създа-
дена за прибиране на зърно на неголеми площи със сложен 
релеф и нестандартни контури.  Лек, бърз и маневрен, комбай-
нът е универсален и се агрегатира с разширен набор хедери за 
бяла жътва, бобови и окопни култури.

NOVA е комбайн с класическа система на вършитба, с плав-
на и икономична работа, осигурена от нестандартния вършачен 

барабан с диаметър 600 мм, снабден с уникален контрабарабан 
с обхват 154 градуса. Това решение осигурява плавна постоян-
на работа даже при високи добиви, като при това качеството на 
зърното е отлично. Всички възли на комбайна са унифицирани, 
а глобалната платформа осигурява надеждност и бърза подмя-
на на компонентите, както и възможност да се контролират 
много процеси и да се облекчи труда на оператора.

По материали на Оптиком

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПРИБИРАЩА ТЕХНИКА

Завод Рост-
сельмаш, Русия 
има богата исто-
рия. Той е създа-
ден през 1929 г. 
и скоро през 
следващата 2019 
година ще чества 
90 години. За това 
време компанията 
разви различни 
производства и 

се наложи като производител на земе-
делска техника. Особено сега фирмата 
има много конкуренти - производители 
на различни  марки зърноприбиращи 
машини, но нашият бранд е известен. 
Опитът и иновациите ни в производ-
ството са достатъчни, за да конкури-
раме другите производители. Техноло-
гичните и техническите средства, които 
предлага Ростсельмаш, дават на потре-
бителите техника, която осигурява ви-
сока ефективност на прибирането, без 
загуби, при особено високо качество 
на зърното, без повреждане. Много 
добро и интересно е обслужването на 

клиентите. Предлагат се икономически 
и технически решения за постигане на 
минимални разходи при жътвата. Спря-
мо другите конкурентни машини са ин-
тересни предлаганите икономически 
ефективни решения за обезпечения 
срещу загубите.
Сега ние предлагаме 24 типа зе-

меделска техника със 156 модифи-
кации. Произвеждаме зърнокомбай-
ни с мощност от 300 до 650 к. с. за 
всички сегменти на зърнопроизвод-
ството. Може да удовлетворим  по-
требностите на всички земеделски про-
изводители, независимо от размера 
на стопанствата им. От зърноприби-
ращата техника имаме нови комбай-
ни NOVA, VECTOR 425, ACROS 595, 
RSM 161, TORUM 765. За животновъд-
ството предлагаме нови фуражоприби-
ращи комбайни F 1300, F 2450, F 2550, 
F 2650. Посочените сегменти на маши-
ните са подходящи за България и в част-
ност за Европа.
През 2017 г. компанията участва на 

изложението в Хановер само с нови 
съвременни машини. Например,  пред-

ставихме зърнокомбайн NOVA с мощ-
ност 175 к. с., предназначен за малки 
стопанства. Това е една съвременна 
и ефективна машина с добри ценови 
показатели за своя клас. Представля-
ва ново поколение технически опции.  
Машина, която е високоефективна и 
изпълнява технологичните потребно-
сти на производството. На Агритехника 
представихме също и фуражокомбайни. 
Машината F 1300 е  с мощност 330 к. с. 
и е без аналог в света. Новият комбайн 
е от висок клас и има голям интерес 
към него.
Сега работим за целия сектор зе-

меделие, машини както за едрите фер-
мери, така и за  дребните стопани, в 
зависимост от техните потребности. На-
пример, зърнокомбайнът RSM 161, кой-
то е особено актуален за България, има  
високоефективна очистваща система, 
автоматично се регулира прибиращия 
процес по време на движение на маши-
ната. Комбайнът копира терена и може 
да работи на наклони без загуби. 
Друг въпрос, който считаме за 

Антон Малихин, директор продажби за Европа, Rostselmash пред вестник „Земеделска техника”

- Г-н Симео-
нов, представете 
се на нашите чи-
татели.

- Завършил съм 
2 висши образова-
ния. Първото е от 
Техническия уни-
верситет в София. 
Имам магистрату-
ра по машинно ин-
женерсто. Първата 

ми длъжност беше сервизен инженер 
във фирма „Елтрак България”. Работих 
там година и половина с минни машини. 
Завърших и „Механизация на мините” в 
Минно-геоложкия университет. Имам и 
магистратура от там по „Механизация 
на добива и транспорта на минерални 
суровини и Компютърни технологии в 
инженерната дейност”. След като на-
пуснах Елтрак, получих предложение от 
г-н Тодор Николов и работих във „Ванто 
Трейд” 9 години. Бяхме първите офици-
ални вносители на трактори и комбайни 
с марката New Holland. След като това 
сътрудничество приключи, получих пред-
ложение от бранда Машио Гаспардо, те 
ме познаваха още от преди, тъй като 

„Ванто Трейд” продаваше земеделски 
машини на Машио Гаспардо. Бях подгот-
вен кадър и ме поканиха да оглавя и ос-
нова българската фирма, представител 
на Гаспардо за България и Гърция. Имах 
всички контакти с дилърската мрежа. 
Натрупаният опит със земеделски маши-
ни във „Ванто Трейд” изключително мно-
го ми помогна за сегашното развитие на 
бизнеса.

- Разкажете ни за фирма Машио 
Гаспардо България.

- Фирмата ни е официален вносител 
на италианската фирма Машио Гаспар-
до, която е и стратегически разположе-
на на Балканите. Ние предлагаме пъл-
ната гама от продукти на италианския 
гигант, който присъства на всички кон-
тиненти. Фирмата има 7 фабрики в Ита-
лия и по една в Румъния, Индия и Китай. 
Генерално фирмата работи на дилърски 
принцип, като по този начин покриваме 
цялата територия на България.
Марката Гаспардо е на българския 

пазар от около 15 години. Преди това 
беше представена през различни фир-
ми, които бяха вносители. След това 
компанията решава да предприеме тази 
стъпка и да отвори официално предста-

вителство в България. Фирмата ни е са-
мостоятелна от 4 години. Работим със 
същата дилърска мрежа от преди, тъй 
като така тези машини са били популя-
ризирани дълги години.
Имаме три големи дилъра в България 

– фирма „Агрола” в Плевен, фирма „Аг-
рохол” в Добрич и фирма „Агротехники 
и ко” в Карнобат. Трите фирми са ситу-
ирани много стратегически и покриват 
цялата територия на България. Разбира 
се, имаме и по-малки дилъри.
Фабриката в Румъния е създадена 

през 2002 година, което също е стратеги-
ческо. Мястото є не е избрано случайно. 
Намира се до град Арад, който е съв-
сем близо до унгарската граница и има 
много бързи връзки към Западна Евро-
па, към Русия и Украйна и към големи 
пазари. Това са и целите на компанията. 
Важна е и политиката на държавата за 
изграждането на завод на чуждестранна 
марка. Румъния е по-напред от България 
в това отношение.

- Какво представихте на Бата Агро?
- На изложението в Стара Загора бя-

хме систематизирали няколко типа ма-
шини, разделени по групи и технологич-

Интервю с инж. Симеон Симеонов, търговски директор на Машио Гаспардо България
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

За контакти: +359 889 538 773, 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

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ 

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

КУЛТУРА СОРТ( БАГРА) ЦЕНА на дребно с ДДС
Мушкато /Pelargonium zonale/ SUMMER IDOLS™ TRUE RED  (червена) 2,00 лв./бр

ICEBERG (бяла) 2,00 лв./бр
SAVANNAH™ PUNCH (тъмнорозова) 2,00 лв./бр
SURVIVOR SALMON SENSATION (светлорозово) 2,00 лв./бр

Сакъз /Pelargonium peltatum/ HAPPY FACE - DARK RED GRAND  IDOLS - DARK RED  
(тъмно червена)

2,00 лв./бр

HAPPY FACE – APRICOT (розова) 2,00 лв./бр
HAPPY FACE - MAGENTA (цикламена) 2,00 лв./бр

Сакъзи-кичести SUNFLAIR 007 FIREBALL (червена) 2,00 лв./бр
SALLY (тъмно червена) 2,00 лв./бр
GREAT BALL OF FIRE MELON  (розова) 2,00 лв./бр
GREAT BALL OF FIRE L.LAVENDER (лилава) 2,00 лв./бр

Сакъзи - алпийски VILLE DE DRESDEN (бяла) 2,00 лв./бр
VILLE DE PARIS BRILLIANT-ПЪСТРА (розова с бяло око) 2,00 лв./бр
VILLE DE PARIS ROT (червена) 2,00 лв./бр
VILLE DE DRESDEN (бяла) 2,00 лв./бр

Петуния каскадна - Surfinia SURFINIA RED (червена) 1,00 лв./бр
SURFINIA GIANT BLUE (тъмновиолетова) 1,00 лв./бр
МИКС ОТ РАЗЛИЧНИ БАГРИ 1,00 лв./бр

Калибрахое МИКС ОТ РАЗЛИЧНИ БАГРИ 1,00 лв./бр

ЗА КОНТАКТИ: 0888006414, 0887411892, ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

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

останало за селското стопанство.

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

тел. 088/868 85 08
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ЗТ

НТСМ – РАДЕТЕЛ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

Сърбия, Македония, Украйна, Грузия, 
Япония, Иран, Чехска Република, Пол-
ша и България. Конгресът има за цел да 
даде място за среща на учените от раз-
личните страни, където да представят 
своите научни достижения и да диску-
тират по проблемите на механизацията 
на земеделието. Машините са основата, 
върху която се изгражда съвременното 
земеделие. То е немислимо без съвре-
менни машини. Учените са призвани да 
ги създават и да бъдат двигателя на на-
учно-техническия прогрес.
Конгресът ще даде възможност 

за нови познанства и приятелства, а 
това поражда и нови идеи. Ето някои 
от  по-интересните доклади, които ще 
бъдат представени: „Полеви тестове на 
автономен робот за обработка на меж-
дуредия“ на колектив от Индустриалния 
институт за механизация на земедели-
ето, Познан и Варшавски технологичен 
университет начело с проф. Ян Шчепа-
няк, „Използване на дрон технологии в 
земеделието“ от проф. Йоксел Айдоган 
от Аднан Менедерес университет в Тур-
ция, „Контейнерно модулно оборудване 
за съхранение и активно вентилиране 
на зърно във фермерските стопанства“ 
от колектив начело с проф. Айбек Ати-
ханов от Казахстанския национален 
аграрен университет. Разбира се, има 
и много други доклади, които могат 
да се видят на сайта на конгреса – 
www.agrimachinery.net

- Какво се разбира под понятието 
„Индустрия-4.0“. Доколко тя ще по-

влияе на механизацията на земедели-
ето?

- В последните години в света и 
Европа усилено се заговори за „Ин-
дустрия-4.0“. Това е условното наиме-
нование на четвъртата индустриална 
революция. Предишните три – парният 
двигател, електричеството и инфор-
мационните технологии доведоха до 
дълбоки промени в цялото общество.  
Сега човечеството е изправено пред 
най-голямото си предизвикателство 
от своето съществуване. То навлиза 
в „Индустрия 4.0”, където физическият 
свят се слива с виртуалния. Информа-
ционните технологии, телекомуникации-
те и производството се сливат, докато 
средствата за продукцията стават все 
по-независими. Все още е невъзможно 
да се каже точно как ще изглеждат ум-
ните фабрики в бъдеще.
Много европейски държави приеха 

свои национални стратегии по „Индус-
трия-4.0”. В Германия например създа-
доха научен институт, в които работят 
над 2 000 учени от различни направ-
ления – философи, социолози, иконо-
мисти, юристи, специалисти по ком-
пютърни и информационни технологии, 
специалисти по киберсигурност и мно-
го други. Те имат задача, да подготвят 
нормативната база на Германия за 
следващите 10-15 години. В следващите 
5-10 години на 50% от интернет трафи-
ка ще бъде за управление на дома и 
индустрията, до 10-15% от детайлите и 
цели машини ще се произвеждат чрез 
3D принтери, ще изчезнат професии. 

Много въпроси стоят днес без отговор.
Селското стопанство ще бъде много 

по-силно повлияно от предизвикател-
ствата на „Индустрия-4.0“, отколкото 
другите сектори. Сега например вече 
в Париж, Хонгконг и Сингапур има 
градски автобуси, които са без шофьо-
ри.  Те се движат в изолирани ленти, 
защото проблемът не е автобуса без 
шофьор, а другите участници в движе-
нието. На полето е само тракторът и 
няма кой да му пречи. Сега на мно-
го места по света могат да се видят 
3-4 трактора, които работят заедно, но 
само в първия има тракторист. Малки 
автономни роботи пъплят в междуреди-
ята и с помощта на сензори скубят тре-
ва или берат ягоди, дирижабли пръскат 
посеви от 5 метра височина, дронове 
опрашват изкуствено овощни градини. 
Всичко това се управлява чрез Интер-
нет и не е концептуален модел, а ре-
ални изпълнения, които ще започнат 
масово да се прилагат в земеделското 
производство.
Очакват ни много промени, които 

нямат нищо общо с конвенционалното 
земеделие. И  за да приемем спокойно 
новото време, трябва да знаем какво 
да очакваме.
За да останем верни на нашето от-

ношение към механизацията на земе-
делието, ние сме планирали през 2019 
да проведем съвместно следващия 
Международен конгрес „Машини за 
селското стопанство“ с международна-
та научна конференция „Индустрия-4.0“.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

Продължава от стр. 3

У нас досега няма създадени 
такива. Дима и Васиника са 
наградени на Националното 
изложение: ”Изобретения, 
трансфер, иновации – ИТИ”, 
съответно през 2015 и 2017 
години.

ДИМА
Сортът е получен е от 

кръстосването на сортовете 
Ван и Стела. Утвърден е от 
ИАСАС през 2015 г. Плодо-
вете узряват в края на вто-
рото десетдневие на юни, 

с около 3 дни след тези 
на Ван. Растежната сила 
на кандидат-сорта е умере-
на, близка до тази на Ван. 
Образува сравнително ряд-
ка корона. Скороплоден и 
родовит сорт. Цъфтежът е 
късен. Средната дата на на-
чало на пълен цъфтеж е 20 
април, с около 5 дни след 
този на Ван. Това е първи-
ят самоплоден черешов сорт 
създаден в България. Плодо-
вете са едри до много едри 
(8,3 g). Плътномесест е, по 

форма, едрина, оцветяване 
на кожицата и особености 
на плодовото месо и сока 
приличат на майчиния сорт 
Ван.

АЛЕКСТОН
Сортът е получен от 

кръстосването на сортовете 
Ван и Стела. Утвърден е от 
ИАСАС през 2015 г. Плодо-
вете узряват в края на вто-
рото десетдневие на юни, 
почти едновременно с тези 
на Ван. Растежната сила на 
дървото е слаба до умере-

на, по-слаба от тази на Ван. 
Образува  рядка корона. 
Скороплоден и високо ро-
довит сорт. Средната дата 
на начало на пълен цъфтеж 
е 15 април, с около 2 дни 
след този на Ван. Алекстон 
е също самоплоден сорт, 
което му дава предимство 
спрямо други самостерилни 
сортове. Плодовете са едри 
(7,6 g), широкосърцевидни, 
подобно на бащиния сорт 
Стела. Плодовото месо е 
плътно, с черночервено оц-

КОМБАЙНИ

Марка / Модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

FENDT 9350 R 350 2009 3130

FENDT 6 270 L 270 2010 2694

CLAAS LEXION 450 - 1998 5446

JOHN DEERE 2256 240 2001 4000

CASE IH 2188 E 381 1997 7182

LAVERDA 296 LCS 275 2008 3211

LAVERDA 28.60 LEX - 2003 3456

ТРАКТОРИ

Марка / Модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

CHALANGER MT 765 C 333 2011 8500

VALTRA S 280 280 2008 6240

CLAAS XERION 3300 335 2008 5980

За контакти: 0878 818 144, ЗЛАТЕКС ООД  www.zlatex.com

НОВИ ЧЕРЕШОВИ СОРТОВЕ
Продължава от стр. 3
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ОбитехОбитехОвощарство

СИТУАЦИЯТА В ОВОЩАРСТВОТО...
Продължава от стр. 3
и сортове в овощарството; 
набира маркетингова инфор-
мация, необходима за външни 
пазари и свързва производи-
телите с потребителите. Стра-
тегическата цел на Съюза на 
Дунавските овощари е разви-
тие на конкурентноспособно 
производство на плодове в 
България, достигайки нивото 
на водещите производители 
в света.
За да се определят по-

следствията от неблагопри-
ятните климатични условия 
от началото на годината, 
трябва да погледнем мал-
ко назад във времето. През 
изминалия сезон в голяма 
част от овощните гради-
ни в oбласт Русе и oбласт 
Силистра имаше сериозни 
щети от бури, придружени 
със силни градушки. В от-
делни региони, в близост до 
река Дунав имаше градушки 
четири поредни пъти в ин-
тервал от един месец между 
тях. Това се отрази пряко 
върху овощните насаждения 
като растенията не успяха 
да се запасят нормално с 
хранителни вещества пора-

ди стресовите климатични 
фактори в началото на 2018 
година. Температурите бяха 
по-високи от нормалните за 
сезона, меката зима  повлия 
върху овощните видове, кои-
то имат по-кратък принуди-
телен покой. Тази фаза при 
овощните растения започва, 
след като бъде задоволена 
нуждата им от студ и про-
дължава до момента, когато 
топлинното напрежение на 
въздуха се повиши толкова, 
че предизвиква набъбване и 
разпукване на пъпките. На-
рича се принудителен, защо-
то растенията по това време 
вече са готови за растеж и 
развитие, обаче външните 
условия все още са небла-
гоприятни. След краткотрай-
но или по-продължително 
затопляне на атмосферата 
принудителният покой се 
преустановява.
В такова състояние обаче 

камбиалната тъкан намалява 
своята студоустойчивост, 
поради което повратните 
студове причиняват значи-
телни измръзвания на кай-
сията и прасковата. Такива 
студове имаше през месец 

март, където наблюдава-
хме температури от -10 до 
-17 градуса. Това доведе до 
измръзване както на плод-
ните пъпки, така и на част 
от проводящата система. 
При чувствителните сорто-
ве кайсия, праскова и слива 
наблюдаваме измръзване до 
80-100%. Значителни пора-
жения има и при черешата, 
която поради стресовите 
фактории, причинени от кли-
матичните условия, не успя 
да узрее равномерно, което 
доведе до усложнение при 
беритбата й и значително 
увеличаване на разходите.
Добивите при всички 

костилкови овощни видове 
са редуцирани, а разходите 
за отглеждането остават съ-
щите. Нека имаме предвид и 
пораженията от предходния 
сезон, които доведоха до 
допълнителни усложнения 
при отглеждането на овощ-
ните видове. При семковите 
овощни видове очакваме 
по-добър добив от предход-
ната година, при ябълките 
наблюдавахме минимален 
или никакъв добив. 

По материали на СДО

ветена кожица и много до-
бри вкусови качества.

ВАСИНИКА
Сортът е получен от 

кръстосването на сортовете 
Ван и Стела. Утвърден е от 
ИАСАС през 2015 г. Плодове-
те узряват  около средата на 
юни, с около 5-6 дни преди 
тези на Ван, с което успеш-
но запълват времето меж-
ду ранозреещите (Бигаро 
Бюрла) и среднозреещите 
(Ван) сортове. Растежната 
сила на сорта е средносил-
на, по-голяма от тази на 
Ван. Образува  средно гъста 
корона. Скороплоден и ро-
довит сорт. Цъфтежът е ран. 
Средната дата на начало на 
пълен цъфтеж е 10 април, с 
около три дни преди Ван. 
Подходящ опрашител е Сте-
ла. Плодовете са много едри 
(8,6 g), широкосърцевидни до 
закръглени, с черно-червено 
оцветена плодова кожица. 
Плодовото месо е плътно с 
отлични вкусови качества.

Н. Христов, С. Крумов
Институт по земеде-

лие – Кюстендил

НОВИ 
ЧЕРЕШОВИ...
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ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПРИБИРАЩА ТЕХНИКА

особено важен, е сервизът. 
Заедно с нашия партньор 
Оптиком отделяме голямо 
внимание на висококачест-
вения сервиз и обезпечава-
нето на машините с ориги-
нални резервни части. 
Не всички земеделски 

стопани могат да заплатят 
нужните средства за нови 
машини. Затова ние си съ-
трудничим с различни банки 
за приемливи предложения 
на условия за кредит, като 
5-годишно изплащане и пре-

небрежимо ниски лихви,  за 
да могат земеделските про-
изводители да се снабдят с 
нужната техника.
Фирмата работи също по 

продажбата на машини вто-
ра употреба. Вземат се  ста-
рите машини от клиента и му 
се доставят нови. След това 
комбайните се ремонтират, 
като се използват оригинал-
ни резервни части. Това се 
извършва в нашите сервизи. 
Ремонтираните машини се 
предлагат за втора употреба. 
Те са по-евтини, но са ка-

чествени, защото се ремон-
тират в оригинален сервиз.
Тази година започнахме 

сътрудничество с компа-
ния Оптиком. Тя е нашият 
официален представител 
за България. Удовлетворени 
сме от съвместната ни дей-
ност. За този кратък период 
отчитаме добра съвместна 
работа, резултатите от про-
дажбите  са положителни. 
Тази година имаме увеличе-
ние на продажбите  - около 
10% от пазара с тенденция 
за увеличаване, а преди по-

стигахме около 5-6%.
Радваме се, че пред-

ставителят ни в България е 
спечелил отличия с наши ма-
шини в българския конкурс 
„Принос в механизацията 
на земеделието” през 2017 г. 
Тази година с удоволствие 
ще предоставим за учас-
тие нашите зърнокомбайни,  
които бяха отличени в Хано-
вер,  и сега се предлагат на 
българския пазар от нашия 
представител – фирма Оп-
тиком.

Доц. д-р инж. М. Бобева

ни процеси. Имаше такива с минимално 
обработване на почвата – продълбочи-
тели и няколко дискови брани. Това са 
комбинирани машини с няколко работни 
органа в едно. Например, продълбоча-
ващи тела и дискова брана. Показахме 
и гама плугове, сеялки за есенници, 
пролетници и за директна сеитба, пред-
ставихме многообразие от пръскачки 
от най-малките модели за лозарство и 
овощарство до  най-големите машини за 
едро земеделие.
Искахме да акцентираме на това, че 

българският земеделец вижда ползите 
от новите технологии и иска да оборуд-
ва своето стопанство с машини, които 
ще му спестяват пари, време и уси-
лия. Това е целта на машините, които 
ние предлагаме. На Бата Агро имахме 
сеялка Magicа  Isotronic, 8-редова. Тя 
има варио трансмисия с изключване на 
секциите. Може да променя оборотите 
на изсяващите секции в зависимост от 
постъпателната скорост на трактора. 
Така разстоянията между растенията се 
запазват. Тази машина извършва и кон-
трол на секциите – навигацията начер-
тава изминатия път и при препокриване 
секцията се изключва. Ако цялото поле е 
засято и остане една незасята ивица от 
2-3 метра, машината минава и изключ-
ва секциите, които са в засятата площ. 
Така се пестят семена.

- Бяхте ли на изложението Агритех-
ника в Хановер и имате ли отличени 
машини?

- Да, бяхме. На Бата Агро показа-
хме машини за защита на посевите, два 
типа пръскачки, които за първи път бяха 
представени на Агритехника в Хановер. 
Това са нови машини с нова концепция 
- нови щанга, рама, теглич, система за 
прецизно земеделие. Машините са изця-
ло обновени и оборудвани с най-новите 
системи за пръскане. Имат тройни дюзи 
и системи за следене на ландшафта и са 
изключително технологични. Машио Гас-
пардо много държи на иновациите.
На Бата Агро показахме голямо 

разнообразие от машини за пръскане, 
които са популярни на пазара и са под-

брани така, че да са нагодени точно по 
изискванията на българския земеделец с 
различно по размер стопанство. Обхва-
щаме всички групи клиенти – от такъв, 
търсещ бюджетна машина, с която да си 
покрива нуждите, до най-големите арен-
датори. В Стара Загора представихме 
навесен тип пръскачки за лозаро-ово-
щарство, за житни култури. Лозаро-ово-
щарските пръскачки са с обеми от 600 
до 1650 литра. Навесните пръскачки 
ТЕКО са с обем 1200 литра с 15 или 18 
метра щанга. При прикачния тип бяхме 
подбрали 3 групи машини, които са за 
различни клиенти, от такива с по-малко 
стопанство с обем на резервоара 2100 
литра и 18 метра щанга, Campo 22P с 
щанга 21 метра и Campo 32P с 3200 ли-
тра резервоар и 24 метра щанги, която е 
подходяща за по-големи земеделци.

- Покривате ли целия технологичен 
процес в земеделското производство?

- Да, това е една от основните ни 
цели. Тазгодишното ни лого показва це-
лия затворен цикъл на производство – 
оран, почвообработка, сеитба, торене, 
пръскане, балиране и поддръжка на зе-
лените площи.
Машио Гаспардо има научен център 

отворен преди 3 години в централата, 
която се намира в Кампо Дарсего, на 
15 км от Падуа. Има тренинг център за 
дилъри и клиенти. В него всяка година 
се правят семинари и обучения, за да 
се разберат новостите за всяка машина, 
предлагана от компанията. Изпращаме 
редовно нашите сервизни специалисти 
на обучения в Италия.
Виждането ни за българския фермер 

е, че е модерен земеделец. Преди ед-
на-две години продавахме конвенцио-
нален тип сеялки. Те се задвижват на-
пълно по механичен начин. От началото 
на тази година наблюдението ни е, че 
земеделецът иска високотехнологични 
машини, които да бъдат управлявани от 
GPS навигация, с контрол на секцията, 
тъй като предразполагат към комфорт 
и лесно управление. Не всички в Бъл-
гария обаче имат познания за тези ма-
шини. Собственикът на едно земеделско 
стопанство не управлява техниката, а 

си има служители, които трябва да са 
подготвени. Нашите машини имат меню 
на български, но земеделецът пак трябва 
да мине през обучение преди да пуснем 
техниката в експлоатация.

- Какво предстои за компанията ви?
- В средата на юни ще има Дни на 

полето в румънския завод. Всяка годи-
на по традиция Машио Гаспардо по-
казва всички нововъдения в техниката 
пред повече от 200 човека. Събират се 
хора от цял свят. Има представители от 
Индия, Китай, Украйна, САЩ. Фабри-
ката непрекъснато се разширява. Ко-
гато беше основана, се произвеждаха 
само машини за минимална обработка 
на почвата, продълбочители, дискови 
брани, култиватори. В момента вече се 
произвежда и балираща техника. На 
Бата Агро имаше балировачка – модел 
ENTRY 120, която е производство на 
румънската фабрика. Всяка година на 
Дни на полето производствената площ 
се увеличава и се представя нов про-
дукт, чието произвеждане предстои. 
Събитието акцентира на начина на про-
изводство на машините. Прави се една 
обиколка на фабриката, в която се виж-
да целия производствен процес – от 
влизането на суровия метал, рязането 
и заваряването му до боядисването, 
асемблирането и подготовката на изде-
лието за изпращане към дилърите и към 
крайните клиенти. Завършекът е с поле-
ви демонстрации. Миналата година ком-
панията беше наблегнала на сенокос и 
балиране  и бяха представени машини 
обхващащи целия технологичен процес 
за правене на сено. Имаме много типо-
ве балировачки в зависимост от нужди-
те на отделните клиенти. Някои клиенти 
искат обикновен тип балираща система, 
други искат да правят сенаж за хранене 
на животни и т.н.
Предстоят ни и демонстрации на 

нови машини у нас. Възнамеряваме да 
са през есенния сезон. Ще предста-
вим сеялка за директна сеитба Gigante 
Pressure 600, която е една уникална ма-
шина и може да сее директно с No-till 
технология.

Доника Асенова

ИНОВАТИВНИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 4
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ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________

Адрес_______________________________________________

Съдържание на обявата:______________________________

____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, 
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         10 лв. за 6 мес.
                   20 лв. за 12 мес.
     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................

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

ТАЛОН

ПРОИЗВЕЖДАМ МАШИНИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УСЛОВИЯ

Разработва 
и произвежда 

машини по изисквания на клиента.

тел.: 0988/808 609 тел.: 0988/808 609 
e-mail: office@gerprobg.com e-mail: office@gerprobg.com 

http://www.gerprobg.com/http://www.gerprobg.com/

Казвам се Петър Гер-
джиков, имам фирма от 7 
години. Тя е създадена в 
Нова Загора и произвежда 
селскостопански машини, но 
започнах да изработвам и 
други. Аз съм инженер кон-
структор на селскостопански 
машини. Завърших със зла-
тен медал, като първенец на 
випуска. Имах предложение 
да започна работа в БАН, но 
отказах. Имам много уникал-
ни, некопирани разработки, 
но за съжаление, към тях 
няма голям интерес от земе-
делските производители. Те 
предпочитат западна техни-
ка, макар че аз предлагам 
по-евтина и по-качествена.
Преди време се занима-

вах със земеделие. 10 годи-
ни имах друга фирма, чиято 
дейност беше производство 
на селскостопанска продук-
ция. Имам преки виждания 
върху процесите и съм наяс-
но с българската почва. Ако 
от определени области във 
Франция, Австрия, Герма-
ния вземем машини, които 
са предназначени за техни-
те терени, при нас няма да 
издържат. Или се износват 
много бързо, или се чупят, 
защото почвите при тях са 
песъкливи и по-леки, а при 
нас са по-плодородни, но 
„по-тежки”.

Инж. Петър Герджиков, управител на „Герпро” ЕООД, пред в. „Земеделска техника”
Продуктовата гама на 

Герпро е предимно прикачен 
инвентар – дискови брани, 
всякакви култиватори, валя-
ци, фрези, тръскаща маши-
на за прибиране на орехи, 
за полагане на маркуч за 
капково напояване, машина 
за очистване на почвата от 
камъни до 20 см дълбочина. 
Предлагам и оборудване за 
зърнобази – елеватори, ред-
лери, сушилня.  Имам раз-
работки и за строителство-
то - пресевни инсталации, 
транспортни ленти, смесите-
ли, уникален рециклатор на 
бетон – на следващия ден 
фракциите се използват от-
ново. Интересна е и маши-
ната за полагане на оптичен 
кабел на 1,3 м дълбочина за 
полагане на гумени гранули. 
Мога да разработя и произ-
веда всичко, към което има 
интерес.
За съжаление, в послед-

ните 3-4 години субсидиите 
така се отпускат, че земе-
делците са принудени да 
купуват европейска техни-
ка втора употреба. Голяма 
грешка е една държава да 
остава без машинопроиз-
водство, но за съжаление, 
това е държавна политика. 
Гъвкав съм, защото не 

искам да фалирам. Зато-
ва проектирам машини на 

компютърни програми. Ста-
ва по-бързо и заменя цял 
колектив от проектанти и 
конструктори. Горд съм, че 
каквато и машина да правя, 
става от първия път. Изпра-
щам проекта на 3D на кли-
ента и той казва какво му 
харесва и какво не, какво 
как да се промени, уточня-
ваме цената и изделието 
е същото като на проекта. 
Във фирмата си работя сам, 
жена ми ми помага от вре-
ме на време. Проблемът е, 
че като съм сам, се налага 

да отклонявам някои големи 
проекти. Аз съм всичко –
проектант, конструктор, тех-
нолог, стругар, фрезист, за-
варчик, работя с плазмата 
и останалите машини, пра-
вя всичко, което се прави 
в един завод, включително 
и подръжката на машините, 
но очевидно обществото ни 
няма нужда от такива хора, 
защото едва оцелявам. В 
момента има голям недостиг 
на кадри, а така избягвам 
този проблем.

Доника Асенова

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

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни и 
чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете от 

компетентна подкрепа за нейната реализация

 ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

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

Предаване за земеделието “Изгрев”
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www.tractorinvest.com

гр. Карлово, „Околовръстен път“ №2, 
0879 011 010; 
0888 459 108; 
0885 878 444

За контакти:
Сливен - Карлово

0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141

Т Е Х Н О  Г Р У П  -  М
директен  вносител  на :

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО (тема на брой 8 в. „Земеделска техника“, 2018 г.)

ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР 2018“
От 26 до 28 април 2018 г. в Свиленград се проведе 

финалният кръг на Националното състезание „Млад фер-
мер”. Домакинът на състезанието Професионална гимназия 
по селско стопанство и икономика „Христо Ботев” имаше 
удоволствието да посрещне 65 състезатели от 41 земедел-
ски гимназии в известна винарска изба. Състезателите де-
монстрираха завидни знания, умения и компетенции в 6 със-
тезателни дисциплини. 
След оспорвана и равностойна битка с успех се поз-

дравиха отборите на:
I място - ПГССИ „Христо Ботев”, гр. Свиленград;
II място - ПГСС „Никола Пушкаров”, гр. Попово;
III място - ПГАС, гр. Добрич.
В индивидуалната надпревара най-успешно се пред-

ставиха:
• Дисциплина: „Разпознаване на семена от зърнено–жит-

ни, зърнено–бобови, технически и зеленчукови култури”
I място - Николай Папазов – ПГССИ „Христо Ботев”, 
гр. Свиленград
II място – Благой Благоев – ПГСС „Златна нива”, гр. Айтос
III място – Станимир Димитров – ПГАС, гр. Добрич;

• Дисциплина „Филизене на лозя”
I място -  Николай Папазов – ПГССИ „Христо Ботев”, 
гр. Свиленград
II място – Мария Димитрова – ПСГ, гр. Садово
III място – Цветомир Коев – ПГСС „Никола Пушкаров”, 
гр. Попово

• Дисциплина „Разпознаване на фуражи”
I място -  Здравко Коджеманов – ПГССИ „Христо Ботев”, гр. 
Свиленград 
II място – Максум Алиев – ПГСС „Тимирязев”, гр. Две могили 
и Рефик Али – ПГСС „Златна нива”, гр. Айтос
III място – Нурхан Мустафов – ПГСС „Никола Пушкаров”, 
гр. Попово

• Дисциплина „Хигиена на млекодобива”
I място - Пламена Николова – ПГЗ „Тодор Рачински”, гр. 
Генерал Тошево; Калин Мазев – ПГСГСТ „Вапцаров”, гр. 
Чепеларе и Здравко Иванов Коджеманов – ПГССИ „Христо 
Ботев”, гр. Свиленград

II място – Мартин Митев – ПГАТ „Цанко Церковски”, гр. Па-
вликени и Стефан Мутов – ПГСС „Васил Левски”, гр. Пър-
вомай
III място – Милка Аргирова – ПЗГ, гр. Садово; Камелия Ни-
колова – ПГЛВ „Христо Ботев”, гр. Перущица; Керим Емин 
– ПГСС, гр. Куклен и Нурхан Мустафов – ПГСС „Никола 
Пушкаров”, гр. Попово

• Дисциплина „Решаване на електронен тест по безо-
пасност на движението по пътищата”
I място -  Мохамед Неджиб – ПГАС, гр. Добрич
II място – Радослав Петров – ПГСС ”Никола Пушкаров”, гр. 
Попово
III място – Жейно Жейнов – ПГССЛП, гр. Карнобат

• Дисциплина „Майсторско управление на трактор по 
предварително зададен маршрут”
I място -  Ивайло Колев – ПГССИ „Христо Ботев”, гр. Сви-
ленград
II място – Атанас Желязков – ПСГ, гр. Садово
III място – Никола Тодоров – ПГСС, гр. Нова Загора

По материали на ПГССИ „Христо Ботев”



11
бр. 13-2018

Реклама

Агростарт МК ЕООД
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма 

NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника 
на водещи све-
товни фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 944 82 49
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

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

произведени в Италияпроизведени в Италия

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

кат. № 309 Вашата връзка с прогреса в земеделието!
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