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ЖЪТВА

ИНОВАЦИИ
ЗЪРНОПРОИВОДСТВО

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

ОБИТЕХ ЕООД
София 1700 - ул. "Симеоновско шосе" № 110-Б. eтаж 1, офис 1-2
www.obiteh.com
Тел.: +359 2 981 66 30
E-mail: obiteh@obiteh.com

ОБИТЕХ ЕООД е производител на силози
и транспортно оборудване за зърнобази
и фуражни комплекси.
 Разполага със собствена производствена
база в град Разград.
 Предлага пълен спектър оборудване, необходимо за успешната реализация на сложни
инженерни и технологични проекти.

ССпециално
пециално за
за вас отва
отварямe
арямe спешна телефонна линияя по време
ввреме на жътва - 0700 46 666
ˁ̨̡̡̨̛̭̯̖̦̭̯̖̦̥̜̦̍̏̌̍̌EĞǁ,ŽůůĂŶĘ̛̛̥̯̖̦̱̙̯̭̻̖̯̌̌̔̌̏
ˁ̨̡̡̨̛̭̯̖̦̭̯̖̦̥̜̦̍̏̌̍̌EĞǁ,ŽůůĂŶĘ̛̛̥̯̖̦̱̙̯̭̻̖̯̌̌̔̌̏
̨̨̛̛̛̣̭̖̬̦̪̥̺͍̏̌̚ʺ̨̙̖̯̖̔̌
̨̨̛̛̛̣̭̖̬̦̪̥̺͍̏̌̚ʺ̸̨̛̙̖̯̖̬̯̯̖̦̦̭̔̌̌̌̌̌͊̚
̸̛̬̯̯̖̦̦̭̌̌̌̌͊̚
ʽ̴̨̛̛̖̯̖̭̖̦̦̹̯̭̪̖̹̦̯̖̣̖̦̦̣̦̦̍̌̔̌̌̌̌̌̌́̌ϬϳϬϬϰϲϲϲϲͲ
ʽ̴̨̛̛̖̯̖̭̖̦̦̹̯̭̪̖̹̦̯̖̣̖̦̦̣̦̦̍̌̔̌̌̌̌̌̌́̌ϬϳϬϬϰϲϲϲϲͲ
̶̨̨̨̨̛̯̬̖̦̭̪̖̣̦̭̪̬̖̥̖̦̙̻̯̏̌̌̌̏̌̏̌̏̌̚
̶̨̨̨̨̛̯̬̖̦̭̪̖̣̦̭̪̬̖̥̖̦̙̻̯̏̌̌̌̏̌̏̌̏̌̚
̶̛̛̛̛̪̬̖̥̖̭̖̯̖̦̣̀̀͊̚

ǷȘȍȌȓȈȋȈȔȍȊȐ
ǷȘȍ
ȍȌȓ
ȓȈȋȈȔȍȊȐ

ͻ ʪ̨̨̛̖̦̦̺̖̦̭̖̬̏̚ϳ̶̛̛̦̭̖̥̯̔̏̔̌̌
ʪ̖̦
̨̦̦
̨̦̺̖̦ ̛̭̖̬̏̚ ϳ ̛̦̔ ̏ ̶̛̭̖̥̯̔̌̌
ͻ ʿ̨̨̡̛̛̛̛̛̬̬̯̖̯̦̦̬̖̥̖̦̦̦̭̯͕̦̪̬̖̦̌̌̏̌̔̌̐̌̌̌̏̌
ʿ̛̬
̨̛̬
̛̬̯̖̯̦̌ ̛ ̦̬̖̥̖̦̦̌̏̌ ̨̡̛̛̦̭̯͕̔̌̐̌ ̦̪̬̖̦̌̌̏̌
 ̦̌
̨̨̨̡̨̛̛̦̥̭̯̯̦̹̯̖̭̌́̌̏Ͳ̴̶̡̡̛̛̛̛̛̣̬̦̖̭̪̖̬̯̏̌̌
̥ ̨̭̯ ̨̯ ̛̦̹̯̖̌ ̨̡̨̛̭̏Ͳ̴̶̡̛̛̛̛̣̬̦̏̌̌ ̡̛̖̭̪̖̬̯
̥̭́
ͻ ʿ̨̬
ʿ̸̸̨̡̛̛̛̛̛̛̬̻̬̖̖̬̦̭̯̭̖̬̭̖̪̬̖̥̯̌̏̌̏̌̚̚̚
̸̡̛̬̻ ̌̚ ̛̬̖̖̬̦̏̚ ̸̛̭̯̌ ̛ ̛̭̖̬̏̚ ̭̖ ̛̪̬̖̥̯̌
 ̨̨̨̨̭̭̱̻̣̙̖̦̬̯̦̬̖̥̖̯̔̌̍̏ϴ͗ϯϬ̨̔ϭϵ͗ϬϬ̸͘
̱̔
̨̻̣̙̖̦̔ ̨̨̬̯̦̌̍ ̬̖̥̖̏ ̨̯ ϴ͗ϯϬ ̨̔ ϭϵ͗ϬϬ ̸͘
 ̪̬̖
̸̛̛̛̪̬̖̖̣̦̦̦̔̔̚Ύ
̖̚ ̸̛̛̖̣̦̦̔
̔
̛̦̔Ύ
ͻ ʦ̸̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̻̥̙̦̭̯̭̪̖̹̦̪̬̻̪̬̖̪̦̦̯̌̏̔̚̚̚ϵ͗ϬϬ̨̔ϭϳ͗ϬϬ̸͘ΎΎ
ʦ̨̨̻̥̙̦̭̯̚ ̌̚ ̛̭̪̖̹̦ ̨̪̬̻
̸̡̛̻
̛ ̪̬̖̚ ̸̨̛̛̪̦̏ ̛̦̔ ̨̯ ϵ͗ϬϬ ̨̔ ϭϳ͗ϬϬ ̸͘ΎΎ
ͻ ʪ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̬̖̖̬̦̭̯̌̏̌̌̏̌̔̚Ϯϰ̸̸̨̨̡̯̦̪̬̖̦̯̪̬̻̌̌̏̌̌̌͘ΎΎ
ʪ̨̡̭̯̌̏̌ ̦̌ ̛̬̖̖̬̦̏̚ ̸̛̭̯̌ ̨̔ Ϯϰ ̸͘ ̨̯ ̦̪̬̖̦̯̌̌̏̌̌ ̸̨̡̪̬̻̌ΎΎ
ʦ̨̨̻̥̙̦̭̯̚ ̌̚ ̨̛̭̱̬̦̖̐́̏̌ ̦̌ ̥̖̭̯̺̌̏̌̚ ̡̨̥̜̦͕̍̌ ̨̡̨̯̔̌ ̛̹̯̏̌́ ̭̖ ̨̛̬̖̥̦̯̬̌
ͻ ʦ̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̻̥̙̦̭̯̭̱̬̦̖̦̥̖̭̯̺̥̜̦͕̯̹̯̭̖̬̖̥̦̯̬̌̐́̏̌̌̌̏̌̍̌̔̌̏̌́̌̚̚̚
̭ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯
̯̖̯ΎΎΎ
 ̨̛̛̭̪̬̬̯̖̯ΎΎΎ
Ύʸ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̦̯̭̪̖̹̦̭̣̱̺̖̻̖̯̬̖̦̭̖̖̦̬̦̥̣́̌̌̌̍̔̏̌̏̔̔̌́̌̀̚͘͘ʪ̡̡̡̛̬̖̯̦̬̻̭̦̹̖̭̪̖̬̯̺̖̌̏̌̌̚
Ύʸ̛̛̦̯́̌
̌̚ ̛̭̪̖̹̦ ̸̛̭̣̱̌ ̺̖ ̻̍̔
̖̔ ̨̨̯̬̖̦̏̌ ̡̛̭̖̏ ̖̦̔ ̨̔ ̡̬̌́ ̦̌ ̛̥̣̀͘͘ ʪ̡̛̬̖̯̦̌ ̡̬̻̏̌̚ ̭ ̦̹̌ ̡̖̭̪̖̬̯ ̺̖
̶̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̙̖̯̖̭̻̺̖̭̯̯̖̭̖̖̦̬̥̯̖̦̱̻̣̙̖̦̯̬̯̦̬̖̥̖̪̬̖̭̖̥̯̯̔̌̏̏̔̏̌̌̔̌̍̏̔̌̌̚ϴ͗ϯϬ̨̔ϭϵ̸̡̡̨͕̯̌͘
̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̨̛̭̻̺̖̭̯̯̖̏ ̡̛̭̖̏ ̖̦̔ ̏ ̬̥̌
̡̛̥̯̖ ̦̌ ̨̨̱̻̣̙̖̦̯̔ ̨̨̬̯̦̌̍ ̬̖̥̖̏ ̪̬̖̚ ̭̖̥̔
̭̖̔ ̶̛̯̌̌ ̨̯ ϴ͗ϯϬ ̨̔ ϭϵ
ϵ ̸͕͘ ̡̡̨̯̌
̨
̛
̛̻̦̬̖̏̔̚
̛̻̏̚
̨̦̬̖̦̔
̨̦ ̪̬̖̚ ̡̛̱̖
̡̛̱̖̦̔̌
̦̔̌ ̨̯ ϵ ̨̔ ϭϳ ̸͘ ʦ ̨̛̦̖̬̯̦̯̖̌̍ ̸̨̭̖̌̏ ̺̖ ̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̨̛̭̯̯̖̌̏ ̨̨̣̭̐̌̏ ̨̛̭̻̺̖̦̖̍ ̭ ʦ̹̯̌̌̌
̨̡̨̛̛̛̻̦̬̖̦̪̬̖̱̖̦̯̏̔̔̌̚̚ϵ̨̔ϭϳ̸͘ʦ̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̬̯̦̯̖̭̖̺̖̥̙̖̯̖̭̯̯̖̣̭̭̻̺̖̦̖̭̌̍̌̏̔̌̌̏̐̌̏̍ʦ̹̯̌̌̌
̴̡̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̦̹̯̖̣̖̦̖̦̭̖̬̖̯̬͕̯̺̖̻̖̭̣̱̙̖̦̪̬̬̯̖̯̦̺̖̦̭̣̖̺̖̦̌́̏̌̌̌́̌́̍̔̍̌̌̔̏̌́̔̚̚͘ΎΎʦ̨̨̻̥̙̦̚
̡̌́̏̌ ̦̌ ̛̦̹̌́ ̴̨̯̖̣̖̦̖̦ ̡̭̖̬̖̯̬̌
̬͕ ̡̨̯́́
̨̯́
̨ ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̭̣̱̙̖̦̍
̱
̌ ̨̨̛̛̪̬̬̯̖̯̦ ̨̺̖ ̦̌ ̛̭̣̖̺̔̏̌́ ̖̦̔͘ ΎΎ ʦ̨̨̻̥̙̦̚
̸̴̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̖̖̦̖̦̭̯̯̦̭̯͕̪̬̬̭̥̙̬̦̭̯̯̖̣̭̯͕̭̖̺̯̬̦̭̪̬̯̌̍̌̏́̌̔̌̏̌̌̌̌̌̔̌̍́̏̌̌̌̌̌̚͘
̌̚ ̦̖̏́
̌̍̌̚
̏
̦̌ ̨̭̯̔
̔ ̡̯̯̌̏̌̌ ̦̌ ̸̛̭̯͕̌ ̨̛̪̬̌̌̔ ̴̨̬̭
̴̨̨̬̭̥̙̌
̨̛̥̙̬̦̌
̬ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯͕̍́̏̌ ̡̛̭̖̺̌̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌̌͘
˃̡̭̌̌
̨̯̯ ϱϬ hZ ̭̖̖ ̦̣̌̌
̦̣̌ ̐̌ ̡̻̥
̡ ̨̨̭̯̜̦̭̯̯̌ ̦̌ ̸̨̡̪̬̻̯͕̌̌ ̦̪̬̌
̪̬̖̦̌̌̏
̖̦̌̏̌̌ ̪̬̖̚ ̸̨̛̪
̸̨̛̛̪̦̏
̏ ̛̦̔ ;̭̻̍
;̨̭̻̯̍̌
̨̯̌
˃̡̨̭̯̌̌ϱϬhŽ̸̸̡̨̨̨̡̨̛̛̛̭̖̦̣̻̥̭̯̜̦̭̯̯̦̪̬̻̯͕̦̪̬̖̦̪̬̖̪̦̦̌̐̌̌̌̌̌̌̌̏̌̏̔̚;̨̭̻̯̍̌
̛
̛̦̖̖̣̔́Ϳ͘ΎΎΎʽ̶̸̸̡̨̛̛̛̪̯̥̖̭̯̺̥̹̦̖̣̦͕̭̣̱̜̖̥̜̦̻̯̦̖̖́̌̌̌̏̌̌̌̌̏̌̔̌̏̌̍̌̚̚
̦̖̖̣̔
̦̖̖̔
̣́Ϳ͘ ΎΎΎ ʽ̶̛̪̯́̌ ̌̌̚ ̥̖̭̯̌̏̌̚
̥̖̌̚
̥̖̭̯̌̏̌
̭̯̺̏̌̌
̺̌ ̛̥̹̌
̥̌ ̦̌ ̖ ̛̣̦͕̏̌̔̌ ̏ ̸̭̣̱̜̌ ̸̖ ̡̨̥̜̦̻̯̍̌ ̦̖ ̖
̨̯̬̖
̨̨̨̛̯̬̖̥̦̯̬̦̌̔ϰϴ̸̸̨̨̨̯̪̦̖̦̬̖̥̦̯̌̏̌̌̌͘̚͘ʿ̨̨̡̨̛̣̦̖̯̦̥̜̦̭̖̻̬̹̏̌̌̍̌̌̏̏̌̚̚
̬ ̨̥̦
̛̦̯̬
̬̦̌ ̨̔ ϰϴ ̸͘
̸͘ ̨̯
̨ ̨̪̌̚
̪̌̚ ̸̦̖̏̌ ̦̌ ̨̬̖̥̦̯̌͘ ʿ̨̣̦̖̏̌̚
ʿ̨̣̦̖̏̌̚
ʿ̨̣̚
̨̦̖̯̏̌
̨̯ ̦̌ ̡̨̥̍
̡̨ ̜̦̌̌ ̭̖ ̛̻̏̚
̛̻̬̹̏̏̌̚
̬̹̏̌
̨̯
̦̹̌ ̨̨̪̖̬̯̬̌
̨̬͕ ̯̬̦̌
̨̬
̨̯̬̦̭̪̬̌
̨̭̪̬̯̯ ̛ ̡̖̭̪
̨̭̪̬
̡̨̖̭̪̣̯̌
̶̨̛̣̯̌̌́ ̭̖ ̪̣̺̯̌̌̌̚ ̨̯ ̡̛̣̖̦̯̌͘
̶̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̯̦̹̪̖̬̯̬͕̯̬̦̭̪̬̯̖̭̪̣̯̭̖̪̣̺̯̯̣̖̦̯̌̌̌̌̌́̌̌̌̌̚͘

ˁ̴̨̛́
ʦ̛̛̦̔

;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϮϴ
;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϵϳ

ʦ̶̬̌̌
;ϬϴϳͿϲϲϰϲϰϵϮ
ʿ̣̖̖̦̏
;ϬϴϳͿϲϲϰϲϰϵϱ

;ϬϴϳͿϵϲϰϲϲϳϴ
ʦ͘˃̨̨̻̬̦̏ ;ϬϴϳͿϲϰϲϰϳϭϯ
ˀ̱̭̖
;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϭϭ

;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϱϭ
ˁ̛̛̣̭̯̬̌ ;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϳϭ
ˌ̱̥̖̦
;ϬϴϳͿϳϲϰϲϰϮϯ

ʥ̱̬̭̐̌
;ϬϴϳͿϳϭϳϲϰϲϰ
ʪ̸̨̛̬̍
;ϬϴϳͿϴϲϰϲϰϳϭ

;ϬϴϳͿϴϭϴϭϳϳϳ
ˁ̯͘ʯ̨̬̌̐̌ ;ϬϴϳͿϲϲϰϲϰϵϴ
ˈ̛̬̥̦̣̌̌ ;ϬϴϳͿϵϲϰϲϰϮϰ
ʧ͘ʰ̨̛̦̯̖̐̌̏ ;ϬϴϳͿϲϰϲϰϳϭϲ
ʤ̵̨̨̬̣̐

;ϬϴϴͿϴϮϲϲϲϳϳ
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V-ТО ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
Направление 1 - „Български производители на земеделска техника”

Направление 2 - „Иновации”

Категория: Работни машини
СТЪРНИЩЕН КУЛТИВАТОР
“РАЛОМЕКС“

Категория: Работни машини
СЕМЕПОЧИСТВАЩА
МАШИНА

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР
VALTRA T254 VERSU

 Предназначение – Обработка на
стърнище след житни и окопни
култури
 Модел – KOMBIMAX-3000
 Тип – Прикачен
 Агрегатиращ трактор – 280-330 к.с.
 Работна ширина – 3 м
 Работна скорост – 6-10 км/ч
 Дълбочина на работа – 5 – 30 см
Повече информация на стр. 4

 Предназначение – Сортиране и
почистване на зърнени култури
 Производителност – 2,5-4 т/ч
 Обща мощност на двигателите –
5,8 кВт
 Технически параметри – Д/В/Ш –
12000x2800x2000 мм
 Максимална маса – 1000 кг
Повече информация на стр. 2

 Предназначение – за теглене на
селскостопански съоръжения за
обработка на земя
 Мощност – 271 к. с.
 Двигател – AGСO (7,4 л) със SCR
 Система за управление – Auto Guide
 Трансмисия – Versu
Повече информация на стр. 9

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

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

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Разработва
нови
сортове памук, твърда
пшеница и технологии за
отглеждане
Предлага семена от
твърда пшеница, памук,
тритикале, фуражен грах и
други земеделски култури
Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440,
e-mail: iptp@abv.bg

Зърнопроизводство

бр. 14-2018
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ЖЪТВА Е

НУЖНА Е НОВА ПОЛИТИКА
ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

Интервю с Явор Гечев,
председател на УС на НСЗКБ

Интервю с Костадин Костадинов,
председател на НАЗ

- Уважаеми г-н Гечев, представете
се на нашите читатели.
- Аз съм агроном по професия, завършил съм Аграрния университет,
Пловдив. Имам бакалавърска и магистърска степен по растителна защита, а
преди това съм учил в селскостопанска гимназия. От 28 юни 2016 г. съм
председател на Управителния съвет на
Националния съюз на земеделските кооперации в България.
- Кога и с каква цел е създаден Съюзът и на кого е наследник?
- Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) в тази си форма съществува от 1 юни 1993
Продължава на стр. 8

- Уважаеми г-н Костадинов, кои са
най-актуалните
предизвикателства,
постижения и проблеми, свързани с
дейността на НАЗ?
- Предизвикателствата пред нашия
бранш, а и пред целия земеделски сектор не стихват – към текущите се добавят нови, като някои успяваме да преодолеем, а други продължават да стоят
на дневен ред за НАЗ. Актуален въпрос,
например, е новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (от 22 май 2018 г.). В хода на процедурата по обсъждане, НАЗ предупреди за негативния ефект
от прилагането на някои от разпоредбите. В крайна сметка
Продължава на стр. 10

РАВНОПОСТАВЕНОСТ
КАЧЕСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИETO
НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ЕС
ЗАВИСИ ОТ МЕХАНИЗАЦИЯТА
Николай Киров, председател на СЗ от Бургаска
област, пред в. „Земеделска техника”

Интервю с Теодор Власов,
„Власови Агро” ООД

Впечатлението ми е, че имаше период на увеличение на площите със
зърнено-житни култури, но сегашният период е константен. Сега се сее
по-малко ечемик за сметка на рапицата, но пшеницата остава приблизително същото количество. Сортовете
ечемик и рапица, които основно се
използват в нашия регион, са западни – сеят се френски LG, Косад и
по-малко немски на Рапул. Българската селекция сортове вече не е на ниво, няма ги добрите
селекционери. Западните сортове са по-високодобивни и
по-устойчиви на заболявания.
Благодарение на европейските програми и на времето,
когато зърнопроизводителите можеха да се включват в
Продължава на стр. 10

- Уважаеми г-н Власов, как оценявате състоянието на българското зърнопроизводство към момента?
- Тенденцията в България е да се
увеличават площите заети със зърнено-житни култури. За съжаление, повечето от колегите, с които си говорим, използваме сортове пшеница и
рапица, които са вносни. Естествено,
веднага биха ме оборили за предимствата на родните сортове. Аз не съм
компетентен да споря в аграрен аспект, но като икономист само ще отбележа, че в крайна сметка стопанството трябва да изкара такива средства, с които да бъде
конкуренто на пазара. Що се отнася до техниката, аз
и преди съм споделял, че сроковете в нашия бранш са
Продължава на стр. 10

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

АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Тел: 0884/500 480; 0884/172 712


Чистене

Калибриране
на семена

Обеззаразяване

Семена за посев:
Cellule-EuclideBasilio
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАЛОМЕКС
Инж. Рашид Узунов, главен инженер
на Раломекс АД, пред в. „Земеделска техника”
Нашата фирма бе на изложението
БАТА АГРО 2018 за пореден път. Ние
сме едни от първите участници, още
когато то се казваше Зара Агро. На
изложенията показваме нови неща, а
не присъстваме с цел да продаваме
наличната си техника. Тази година половината от изделията ни са нови като
конструкция и технологии и направиха
своята премиера.
Най-новият ни продукт е обръщателния 5-корпусен плуг с пружинна защита на работния
орган. Тези плугове са познати в България, но основно са
по западен аналог. При другите плугове пружинната защита
действа на принципа на натиск, а при нашия - на принципа
на опън. Считаме, че така защитата е по-надеждна и гарантира безпроблемна работа на изделието. Премиера имаше
и най-големият обръщателен плуг, произвеждан някога в
България. Той е 9-корпусен, сдвоен, изцяло прикачен тип,
траспортира се с колесар. Има и 10-корпусен аналог. Тази
гама плугове е подходяща за трактори над 350 - 450 конски
сили. Характерно за тях е, че покриват работна ширина на
1 корпус от 30, 35 и 40 см. Регулирането сме го запазили
като опция. Това изделие вече има и своя собственик.
За първи път показахме и серия продълбочители, чието производство започна тази година. Те са с пружинна защита на работния орган, тоест машината работи на
принципа нонстоп. При срещане на препятствия в почвата
работният орган се сгъва и под натиска на пружината след
прескачането му, се връща пак в работно положение.
Ново е и допълването на гамата на пръскачките, кои-

РАЛОМЕKС ®

0700 18 187
www.ralomex.com

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Разрохквачи навесни
и прикачни с ротори

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Тракторни валяци
от 4,5 до 8 м

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет, ул. „Освобождение“ 3
тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02
e-mail: order@ralomex.com;
ralomex@mail.bg

Дискови брани
от 2 до 10 м

то предлагаме. Освен щангови, произвеждаме и вентилаторни, навесни и прикачни пръскачки, с възможност за
резервоари от 400 до 2500 литра вместимост. Те са подПродължава на стр. 7

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ
НА ПОЛЕТО 2018
След успешното провеждане на Полевите дни на Германското селскостопанско общество (ГСО) в Турция, Румъния и
Украйна, първите Международни полеви дни България се
състояха в Пловдив от 5 до 7 юни 2018 г. Организатори бяха
IFWexpo Heidelberg, дъщерно дружество на ГСО и Аграрен университет, Пловдив. Събитието се проведе в учебно-опитната и
внедрителска база на университета и привлече повече от 80
участници и около 4000 посетители.
Секторите бяха: ОПИТНИ ПОЛЕТА – в 50 опитни парцелки се демонстрират различни видове и
сортове култури; ЗОНА ЗА ИЗЛОЖБА
НА МАШИНИ - Представяне на селскостопанска техника; ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА МАШИНИ - Демонстрация на селскостопанска техника в действие; КАМПУС - Продукти и технологии за селското стопанство; ЖИВОТНОВЪДСТВО
- Продукти и технологии за животновъдПродължава на стр. 8
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ
Година на
K.С.
производство
280
2002
270
2003

Марка / модел

New Holland - TX 65
Massey Ferguson - MF7256
Massey
Ferguson
300
MF7272 Cerea
Laverda - M306 - оризов
335
Challenger 652C
1662
John Deere – 2256
250
Claas – MEGA 204
200

Мото
часове
1370
5867

2004

5684

2008
2012
1999
1999

3332
360
6500
4360

ТРАКТОРИ
Марка / модел

К.С.

CASE - MX270
Valtra - T202V
Massey Ferguson - MF8280
Massey Ferguson – MF8690ST

270
211
280
370

Година на
Мото
производство часове
2002
6000
2009
4723
2005
11300
2012
~1600

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
Плуг – 9 корпусен Gregoire Besson
Плуг – 9 корпусен Gregoire Besson
Плуг – 8 корпусен GOIZIN - Orion 5+3
Сеялка - GASPARDO - DIRETA Corsa
Сеялка - Sola - Neumasem 699

Година на
производство
2009
2009
2013
2013
2009

За контакти: +359 889 538 773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, Екип Маркетинг
ВАРЕКС ООД
КОМБАЙНИ

ТРАКТОРИ
Производител/модел

К.С.

John Deere 8345R
John Deere 9620RX
Case MX 310
Case MX 335
John Deere 6920S
Deutz Fahr L720
John Deere 8430T
New Holland T8030
New Holland T8030
John Deere 6170R

345
620
310
330
160
220
335
270
270
170

Година на
производство
2010
2016
2009
2003
2004
2008
2008
2010
2010
2011

Мото
часове
2300
1137
7952
5097
9106
4600
3700
7370
7420
4736

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

За контакти: 0888/586 419

МЕГАТРОН

ТРАКТОРИ

КОМБАЙНИ
Марка / Модел

К.С.

FENDT 9350 R
FENDT 6 270 L
CLAAS LEXION 450
JOHN DEERE 2256
CASE IH 2188 E
LAVERDA 296 LCS
LAVERDA 28.60 LEX

350
270
240
381
275
-

Година на
производство
2009
2010
1998
2001
1997
2008
2003

Мото
часове
3130
2694
5446
4000
7182
3211
3456

ТРАКТОРИ
Марка/Модел

К.С

Година на
производство

CLAAS ATOS 220 c
CLAAS AXOS 330 cl
CLAAS AXOS 340
CLAAS ARION 620 CIS

76
92
100
160

2015
2012
2013
2013

Мото Цена, лв
часове без ДДС
0
415
1870
320

55
62
64
120

000
000
000
000

Марка / Модел
CHALANGER MT 765 C
VALTRA S 280
CLAAS XERION 3300

К.С.
333
280
335

Година на
производство
2011
2008
2008

Мото
часове
8500
6240
5980

За контакти:
0878 818 144
ЗЛАТЕКС ООД,
www.zlatex.com
CLAAS AXION 820 CMATIC
230
2013
1720
146 000
CLAAS AXION 830 CEBIS
235
2014
2060
171 000
CLAAS AXION 840 CMATIC
240
2008
3740
86 000
CLAAS AXION 850 CEBIS
260
2010
5150
92 000
CLAAS AXION 850 CEBIS
268
2014
1050
207 000
CLAAS AXION 850 CEBIS
268
2015
2120
160 000
За повече информация тел: 0889231012, 0885331355,
УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

МАЛКИ ОБЯВИ
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане
 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови.
Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: за ЮМЗ нафтова помпа, пусков двигател – нов.
Тел.: 0885/744 034.
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дейност. Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: С3У–3,6; Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25.
Тел.: 0885/744 034.

• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за генератори и
стартери, за всякакъв вид земеделска техника (европейска и японска), употребявани, рециклирани и нови. Директен внос, перфектни
цени! Тел.: 044/662 944; 0888/857 676.
• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! Превантивността спестява пари и неприятности.
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност и трудово право.
Тел.: 0899/771 315.
• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия за
всички марки западни селскостопански машини и инвентар.
Тел.:0899/850 620.

6

Земеделие

бр. 14-2018

МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ НА ПОЛЕТО 2018
Продължава от стр. 4
ството; ДЕМОНСТРАЦИЯ НА
ПРЪСКАЧКИ - Коментар на
живо при демонстрацията на
пръскачките.
Дните на полето са утвърдена новаторска платформа

и място за среща на фермерите, консултантите, производителите и дистрибуторите на
семена, торове, продукти за
растителна защита и машини.
Темите бяха: Растениевъдство; Подхранване на

растенията; Растителна защита; Растителна продукция;
Животновъдство и селекция; Машини и оборудване;
Селско стопанство и околна
среда; Управление, консултации и информация; Наука

и изследвания.
Бяха показани съвременни сортове растения, нови
производствени средства, подобрени методи на култивиране, демонстрирана бе селскоЗТ
стопанска техника.

БЕЛХИМ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ НА ПОЛЕТО 2018
На събитието „Белхим
Кроп Протекшън“ представи свои продукти и цялостни решения за справяне с
болести, неприятели и плевели в царевицата, картофите, нахута и пшеницата.
При царевицата посетителите имаха възможността да видят на практика
предимствата на “CornPro”,
технологията на фирмата за
цялостен контрол на плевелите. Самсон Екстра 6 ОД
е вече наложил се като
еталон в борбата с всички
житни и някои широколистни плевели. Благодарение
на ОД-формулацията си,
при приложение от 2-ри до
8-ми лист на културата, тя се
справя дори с братили житни плевели, включително и
див овес. Партниращият на
Самсон Екстра 6 ОД хербицид в “CornPro“ технологията
на „Белхим“ е Темза 100 ЕК.
Освен вегетативно действие
срещу широколистни и някои
житни плевели, има и почвено действие, което контролира вторичното заплевеляване на полетата. Почвеното
действие е най-силно изразено при високите дози на
приложение. Широкият интервал на приложение, от
2-ри до 8-ми лист на културата, дава възможност да се
определи най-точния момент
на приложение. Предимството на “CornPro“ технологията
е възможността да се прилагат двата продукта заедно или поотделно дори и в
по-късен етап от развитието
на царевицата, в зависимост
от развитието и видът на

плевелите. Селективността
към културата е безкомпромисна, като двата хербицида
действат в пълен синергизъм
за контрол на всички видове
плевели.
„Белхим“ използва възможността да демонстрира
и новия си продукт в царевица – Оникс, който ще е новото попълнение в “CornPro“
технологията. Оникс е контактен хербицид, контролиращ широколистни плевели, като има бързо начално
действие. Добавянето му
към “CornPro“ технологията
цели унищожаването на надземната част на плевелите
в рамките на 2-3 дни, което
бързо осигурява на царевицата развитие без конкуренцията на плевелите.
При нахута бе показано
действието на вегетативния
противошироколистен хербицид Лентагран ВП. Приложението е двукратно, през интервал 5-6 дни. Лентагран ВП
е изключително пластичен
по отношение на момента и
дозите на прилагане. Производителите имат възможност
да го използват от 5-6 см височина на нахута до начало
на цъфтеж, като дозите се
съобразяват с вида и развитието на плевелите. В нахута
също бе приложен Дифкор
25 ЕК, фунгицид от групата
на триазолите. Той е изключително широкоспектърен, а
тук е използван срещу чернилка (аскохитоза). За листоминираща муха, която е
икономически най-важният
неприятел по нахута, фирмата е използвала новия из-

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

цяло системен инсектицид Тепеки. Бързото проникване
и акропеталното му движение в растението осигуряват
дълго последействие и защита и на новия прираст.
За производителите на
картофи „Белхим“ отдавна е известна с широкото
си портфолио и цялостни
решения. Бяха демонстрирани два почвени хербицида – Проман и Метрик.
Метрик е комбинация от
две „ключови“ активни вещества за борбата с широколистните плевели и
някои едногодишни житни
плевели при картофи. Новата и съвременна формулация на Метрик – ЗК (ZC)
позволява постепенно повторно освобождаване на
кломазон,
осигурявайки
по-дълго действие и по-малко чувствителност към сухи
условия.
Проман е предложението на „Белхим“ за контрол
на широколистните плевели
при сортове картофи, които
са чувствителни към метрибузин. Проман е идеалният
партньор за резервоарни
смеси с други хербициди
контролиращи житни и широколистни плевели. Чрез
смесването с други хербициди се цели разширяването
на контролирания плевелен
спектър.
Посетителите обърнаха
особено внимание на топ
фунгицида в картофите - Ранман Топ. Активното му вещество е с най-силно изразено

спороцидно действие срещу
причинителите на обикновени мани. Новата формулация
на Ранман Топ съдържа висок клас органо-силиконов
прилепител, гарантиращ допълнително преразпределение на активното вещество с
нарастването на листна петура и дълго последействие
дори и след обилни дъждове. При необходимост от
системен продукт с лекуващо действие за борба с маната по картофите, „Белхим“
предлага на своите клиенти
Симбал 45 ВГ. При комбинирането на двата продукта
се осигурява стопиращо и
лекуващо действие и дълга
защита на растенията.
„Белхим“
представиха
фунгицида в пшеница - Козавет. Активното вещество
е сяра, която е контактен
фунгицид срещу брашнеста
мана. Странично фунгицидно
действие Козавет проявява и срещу жълта и кафява
ръжда. Продуктът има репелентно действие, като острата миризма на сярата гони
насекомите в това число и
най-икономически важните
неприятели, като житна пиявица и дървеница. При контакт с Козавет дори снесените яйца изгарят. Сярата
като хранителен елемент допълнително подпомага усвояването на азот, което води
до много силна вегетация и
дава чудесен старт на растението.
По материали
на Белхим Кроп Протекшън

Kaт. №
309

ТАЛОН

Абонамент за вестник "Земеделска техника"

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

Име........................................................................................
Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАЛОМЕКС
Продължава от стр. 4
ходящи за производители,
както с малки, така и големи стопанства, за овощни
градини, лозя и др. Показваме и щанговите навесни
и прикачни пръскачки, които през последните години
пуснахме в производство.
Там гамата е от 600 до 2800
литра вместимост. Те са с
ръчно, с хидравлично и с
компютърно управление.
Предлагаме
ново устройство за течно торовнасяне, което се влага в
окопните култиватори. То
не е за гранулирани торове,
а е подходящо за торовнасяне на течен азотен тор,
т. нар. UAN, който през последните години навлезе на
българския пазар. За съжаление, тази технология все
още не е много разпространена.
Новост е и серията култиватори от типа компактори. Премиерата им беше
на изложението Агра в Пловдив. Показахме разширена
гама с работна ширина от
6 метра. Характерно за конструкцията им, че колесарът

за транспортиране е зад
работните органи, а задните ротори са зад колесара.
По този начин се получава по-добро подравняване
и закриване на следите на
трактора и на колесара на
култиватора.
Своята премиера направи и нашият стърнищен култиватор с 3 метра работна
ширина. Той е с няколко работни зони, които могат да
работят едновременно, но и
всяка може да се елиминира
като се повдига секцията на
работната зона. Този култиватор е познат в България,
но при нас новото е, че сме
съобразили предимствата и
недостатъците на продаваните такива до момента и
сме предвидили да отговаря
на българските климатични
и агротехнически условия,
което прави машината много надеждна и подходяща за
почвите у нас.
На Бата Агро показахме
и изделия, чиято премиера бе на изложението Агритехника в Хановер. Това
са 4-корпусен обръщателен
плуг с черяслов нож на все-

ки корпус, хидравличен успокоител на обръщателното
колело и комбинираната
почвообработваща
машина, която от няколко години
налагаме на пазара и вече
е патентована. Тя предлага
3 обработки едновременно
– плуг с буцодробител към
плужните корпуси, който се
задвижва предварително и
подготвя почвата за сеитба.
В Стара Загора представихме типови машини от
всички гами – подемници,
хидравлични валяци от 3
типа (дисков, грайферен и
цилиндричен). От 2 години
предлагаме възможност към
рамата на валяците да се поставят и т. нар. сечки или устройства за раздробяване на
стъбла на царевица, рапица,
слънчоглед. Всички работни
секции могат да се монтират
към една и съща рама. Така
машината става изключително универсална и земеделските производители правят
по-ниски инвестиции, защото
имат машини за различни
обработки на една рама.
Стандартно машините ни
са с 2 години гаранция. Вре-

мето за реакция за отстраняване на проблеми е до
24 часа. Най-важното е, че
следгаранционният сервиз
и наличността на резервни
части при нас са гарантирани. Любопитно е, че през
тази година направихме ремонт на машини, които са
произведени през 1978, 1980,
1982 година. Поддържаме
наличностите си и архивите, така че можем да произведем резервна част дори
за първите ни машини през
70-те години. От тази година
предлагаме и възможност за
връщане на стара машина и
с добра отстъпка може да се
закупи новия аналог.
Раломекс предлага над
90 модела изделия, имаме изключително широка
гама. Стараем се да предложим възможно най-много
продукти на земеделските
производители и на ключовите си клиенти.
Стопаните могат да разчитат на коректност, сигурност, надеждност на машините, избирайки нашите
продукти.
Доника Асенова
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НУЖНА Е НОВА ПОЛИТИКА ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 3
година, скоро отбелязахме
25-годишнината му. Това е
една от първите организации след прехода в България. Но в действителност
НСЗКБ е правоприемник на
кооперативното движение в
страната. Кооперацията е
феномен, който се е развил
някъде след Първата световна война. Нямало е много
ресурси и хората са започнали да се кооперират, за
да се противопоставят на
големия капитал и за устойчивост в селата. Първите
земеделски кооперации в
България се създават преди
около 130 години.
Мога да кажа, въпреки че
България е една от страните
с най-много традиции в кооперирането, през последните 20-25 години е изключително трудно да продължим
да развиваме кооперативизма. Преходът в западните
държави е много по-различен, там има много типове
кооперации, 80% от тях имат
коопериране. Не смятам, че
пълното преписване на западни модели е полезно за
страната ни, защото всяка
държава си има специфики
и България с това е уникална. Тя има заварени и чисто
стратегически условия, които са много по-различни от
всички останали. За съжаление ние не ги използваме.
НСЗКБ е стартирал (1993 г.)
с около 2000 кооперации,
които са просъществували
1-2 години. Понастоящем Съюзът обединява интересите
на собствените си членове,
които са над 50 000, в над
400 кооперации от почти
цяла България. Организацията е национално призната
по силата на решение на
Министерския съвет и Закона за земеделските кооперации. Структурата ни
е такава, че Националният
съюз е собственост на регионалните организации, хората не просто членуват, а са
собственици на НСЗКБ.
Ние сме единствената
кооперативна организация
в България. Развиваме кооперативни тези, стратегии и
законодателство. Кооперациите в рамките на Съюза са
продължители на организацията, структурата и остатъците от трудовокооператив-

ните земеделски стопанства
(ТКЗС) и аграрно-промишлените комплекси (АПК). Те
са създадени на практика
с компенсаторните записи,
които хората получават след
промените на 10 ноември
1989 г. Земеделската кооперация е единственото нещо,
което е запазено като колективна собственост. Те не са
форма на миналото, а на бъдещето. В България бумът на
кооперативното движение е
по времето на Александър
Стамболийски. Това е далеч
преди времето на създаване
на ТКЗС-тата. Кооперации
има и ще има в целия свят.
Това е единствената форма,
с която хората се противопоставят на големия капитал, като събират малкия си
капитал на едно място.
Националният съюз на
земеделските
кооперации
в България е обединение,
което управлява 15% от обработваемите площи в страната. Стараем се да бъдем
организация, различна от
всички останали, защото се
борим да изградим цялостни
стратегии и политики. Кооперациите обработват около 5
мил. дка земя на членовете
си и наемна. Отглеждаме, за
съжаление, основно зърнени
култури, но се опитваме да
разнообразяваме производството. В Южна България
имаме засилено участие с
лозарство, овощни насаждения, животновъдство и
спектърът на българското земеделие е изцяло обхванат.
Стараем се да насочваме
членовете си към по-иновативни неща. Тази година
заложихме на доста голям
експеримент по отношение
на засаждането на киноа и
чиа, за да видим как ще се
развият в България и засега
нещата вървят добре.
Един от недостатъците,
според мен, на съществуващия закон на земеделските
кооперации, така както е
структуриран, е, че обединява интересите на хора, които имат само капитал. Това
не е идеята на съществуване
на земеделските кооперации и е един от пороците на
бранша в България. Ако нямаш устойчивост на модела
в разпределението на земята, няма как да инвестираш
в напоителни инсталации и в

трайни насаждения, защото
нямаш правно основание и
гаранция, че след 20-30 години ще я обработваш. Това е
порок не само на кооперативния закон, но и на законодателството в България. В
съвременния свят има пряка
корелация по отношение на
воденето на политика и развитието на земеделието.
-Трябва ли да имаме
наше или европейско земеделие?
- Не мисля, че Европа е
по-запозната от нас със земеделието. В сектор „Зърнопроизводство” ние сме
най-развити в Европа - и
като технология, като добив
от декар площ, структура и
обработки. Имаме постижения в овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и т. н. Създали сме
традиции, научни постижения, сортова специфика, генофонд и всичко останало,
но за съжаление ролята на
държавата, според мен, би
трябвало да е доста по-различна от тази в момента, за
да се използват.
Европа така или иначе
прави пазарни намеси чрез
европейските фондове и
чрез националното доплащане. Там, където има такива,
няма пазарна икономика.
Европейската политика съвсем не работи за България.
От тази гледна точка, трябва
да сме много по-стратегически умни, за да ползваме
тези и националните инструменти и законодателство за
направата на определен модел земеделие. В момента
в България пазарът е насочен към зърнените култури,
макар че проблемите там,
според мен, тепърва предстоят. Щом добивите нарастват, цената пада и няма
тази печалба като по-рано.
Субсидиите смъкват цената.
Печалбата на един фермер
трябва да идва от продажбата на продукция. Страната
ни никога няма да може да
плаща от държания си бюджет толкова, колкото западните държави. Зърнопроизводството не е това, което
беше преди 8-10 години.
Земеделието е динамичен процес. За съжаление,
изкупната цена на зърното е
много ниска, а цените на горивата и на торовете растат.

Горивата са 30% от себестойността на производството. Направихме голяма услуга на руснаците, налагайки
им европейско ембарго за
стоки и брутният национален
продукт от земеделие там се
покачва с около 20-25% и те
вместо да стават импортна
държава започнаха да се
превръщат в сериозна експортна страна, както и Украйна, и Молдова. Ние сме в
пряка конкуренция с тях. Аз
мисля, че може да се прави по-прагматична политика.
Надявам се в новия рамков
период България да действа
умно с отпуснатия ресурс от
ЕС.
НСЗКБ поддържа определени връзки с различните институции в селското
стопанство. Стараем се да
сме в крак с науката. За
съжаление, политиката на
държавата по-скоро работи за внедряване на външни продукти. Трябва да има
модел, който да подкрепя
българските, за да могат те
да съществуват, включително и като форма на подпомагане. Полученото зърно в
кооперациите е почти 100%
българско,
най-големият
производител сме на слънчоглед, добре се справяме
с царевицата и напоследък
с лавандулата. Но липсва
политика за малките и средни устойчиви стопанства.
Необходимо е „захранване”
на стопанствата със стабилна форма със земя, което
значи 200-300 декара интензивно земеделие, което да
се крепи на напояването,
сортовите специфики, стратегическите дадености на
България, да има пазарна
подкрепа по отношение на
търговията.
За развитието на земеделието има много стратегии,
може би това е и проблемът.
Земеделието и животновъдството са икономически процеси, които са много свързани с държавната политика и
с подпомагането. Ако земеделският производител има
условията и печалбата да
произвежда зеленчуци, ще
се насочи към зеленчукопроизводство. В момента под
10% от зеленчуците, като
изключим
оранжерийното
производство, са български, а имаме потенциала да
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НУЖНА Е НОВА ПОЛИТИКА ЗА НОВ ТРАКТОР VALTRA Т254
Новият тракЗЕМЕДЕЛИЕТО
тор Valtra Т254

храним населението на 3-4
Българии. Пазарната икономика изисква определен модел на земеделие, който да
стимулира хората. Едни от
ключовите моменти са комасацията на земя, събирането
на големи количества готова
продукция, контрактуването
на зелено, т.е. факторът е
кооперирането. Ние нямаме
база, поземлена реформа,
структура и стратегия.
- Как може да се стане
Ваш член? С какви предизвикателства се сблъсква
Съюзът?
- Член на Съюза се става с капитал, но отдавна
имаме идея и сме готови
с първоначалния драфт на
нов закон за земеделските
кооперации. Сегашният закон обхваща просто кооперирането като такова, като
се започне от земеделските,
потребителските и банковите кооперации. Земеделието
обаче е различен сектор и
определено иска различна
грижа. Затова смятаме, че
трябва да има самостоятелен закон по отношение на
кооперациите в областта
на земеделието. Ще започнем дискусии по областните служби по отношение на
гражданската инициатива за
подготовка на новия закон
за тях.
Климатът в България се
промени много. Вече има
нетрадиционни градушки в
области, в които никога не
ги е имало. Вали колкото и
преди 30-40 години, но не
равномерно, а порой - 4
или 5 пъти в годината, който отнася посевите. Новите
предизвикателства са свързани с опазването от градушки, с напояването, с борба с промените в климата,
със селекцията и генетиката
на различните сортове.
Но като че най-големият
фактор, който спъва работата, е държавата. Два поредни месеца всекидневно
се занимаваме с абсурдни
законови изменения. Законът за горивата е добър, но

след редица преговори. Огромна част от енергията ни
е за законодателства, срещи
и убеждаване, грешки по отношение на еврофондовете,
наказания. Опитваме се да
подпомагаме кооперациите
експертно, когато имат проблеми, които са най-вече административни.
Постигането на семеен
кооперативен модел, който
да е устойчив във времето,
се постига със захранване
на земя и прагматична политика на държавата. Нужно
е и подмладяване на хората, които се занимават със
земеделие. Това са много
дълбоки и сложни процеси и
в земеделието стават бавно.
Поземлената реформа не е
започвала.
На браншово ниво имаме
изключително добра комуникация с другите колеги и
работим много добре заедно, защото имаме еднакви
интереси и проблеми. Екипът ни не просто се замисля за тези проблеми, а се
опитва да дава и решения и
да участва в изработването
на стратегии. Важно е да
има воля от страна на държавата. Няколко са нещата,
които тя може да ползва в
управляване на процесите.
Такива са законодателството и подпомагането, но за
съжаление, съм песимист по
отношение на стартирането
на процеса.
- Открихме петото юбилейно издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието”. В
третото му направление
могат да участват земеделски производители с получени добри резултати и
ползвана техника през годината.
- Без машини не може да
има съвременно земеделие.
Събитието Отличие "Принос
в механизацията на земеделието" е важно за сектора.
Ще призовем нашите членове за участие в него. Така
ще го подкрепим.
Доц. д-р инж. Милка Бобева

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

Versu SmartTouch
е модерен и близък до клиента.
Valtra
Т254
с
трансмисия
VERSU е първият трактор в света, който е Power
Shift трактор и се управлява
като безстепенен. Стандартното оборудване осигурява
много лесен потребителски
интерфейс. Той позволява на
водача да настройва и променя параметри на двигателя,
трансмисията, хидравликата,
Auto Guide навигацията, телеметрията чрез терминала.
Интерфейсът е на български
език.
Моделът Versu на Valtra
революционизира начина, по
който се задвижват тракторите с Power Shift трансмисия.
Това са единствените Power
Shift трактори в света, които
се задвижват с джойстик за
управление. Забележителната характеристика на T254
Vesru е неговата нова кабина,
която е стилна, просторна и
шумоизолирана. Радиусът на
завиване на трактора е невероятно малък, само 5.25 метра, дори и с челен товарач,
преден силоотводен вал или
предна навесна система. Клиренсът е 60 см и с 2995 мм
междуосие осигуряват стабилност на пътя. Обновената
задна навесна система на
трактора може да вдигне до
9,5 тона товар, а интегрираната предна навесна система е с капацитет от 5,1 тона.
Три различни скорости в пет
режима вече могат да бъдат
избрани едновременно за силоотводния вал: 1000, 1000E,
540, 540E и наземна скорост
на силоотводния вал.
Специално внимание е
отделено на лекотата на използване и поддръжка при
проектирането на новия трактор. Сервизните интервали
са 600 часа, а проверката
на маслата на дневна база е
лесна, благодарение на нивомерните стъкла за инспекция.
Радиаторите и филтрите са
лесни за достъп и без инструменти.
Трактор Valtra T254 Versu
се захранва от надежден
AGCO двигател с обем от 7,4
литра. Емисиите на отработени газове са сведени до

минимум от SCR системата,
етап 4. Турбото разполага с
електронен байпасен клапан,
така че двигателят реагира
бързо и предлага отлично
ускорение, дори и при ниски обороти. В допълнение,
функцията Sigma Power, която е стандартна и достъпна
за всички модели, увеличава
мощността на двигателя с 15
конски сили, докато силоотводният вал е под достатъчно натоварване. Функцията
за усилване при транспортна
дейност на свой ред осигурява допълнителни 15 конски
сили в обхватите C и D.
От март 2018 г. Valtra премина на 100% възобновяемо
гориво при зареждане на
новите трактори. Valtra стана първият производител за
трактори в света, който започва да използва Neste MY
Renewable Diesel като стартово гориво за всички нови
трактори. В резултат на това
около 700 000 литра природно дизелово гориво ще бъдат
заменени годишно със 100%
възобновяеми горива.
VALTRA T254 Versu със
SmartTouch
подлакътник
и терминал за управление
спечели световнопризнатите награди “Трактор на годината 2018“, „Машина на
годината 2018“ и „Най-добър дизайн за 2018“ на изложението АГРИТЕХНИКА
2017 в Хановер. Изборът бе
направен от 23 независими
журналисти, представляващи 24 европейски селскостопански списания. „Трактор на годината“ е една от
най-престижните
награди
за индустрия, признание
за иновация, технология и
представяне.
Valtra Т254 Versu e достъпен за покупка и лесен за
поддръжка. Той има ниски
експлоатационни разходи.
Добре се знае, че когато искате работата да бъде
свършена – вземете Valtra Вашата работеща машина!
По материали на Златекс
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО
Продължава от стр. 3
тези промени бяха приети от
Народното събрание и провокираха основателно недоволството на земеделския сектор, поради невъзможността
да бъдат изпълнени при спецификата на поземлените отношения в страната. Във фокуса на текущата ни дейност
попада и Законопроектът за
администриране на икономическите дейности, свързани с
нефтени продукти. Макар че
постигнахме договорености
с министър-председателя и с
вносителите, продължаваме
отблизо да следим законотворческия процес и конкретните редакции, които се разработват.

На европейско ниво се
очертават сложни преговори по ОСП за периода
2021-2027 г. Както проектобюджетът, така и законодателните предложения,
поставят предизвикателства
за нашето земеделие. Предстои ни много усилена работа в следващите две години,
за да успеем да защитим
стопанствата и производството си.
- Как оценявате състоянието на българското зърнопроизводство?
- При площите, заети от
зърнено-житни култури, не
може да се каже, че има повишение. По-скоро в последните няколко години се на-

блюдава намаление в дела
на площите със зърнено-житни за сметка на маслодайните и на протеиновите култури. Слаб и незадоволителен
е темпът на обновление на
машинно-тракторния
парк.
Земеделските
производители по-рядко прибягват до
закупуване на нова техника,
с оглед ограничените възможности за инвестиции с
изцяло собствени средства.
В настоящия програмен период стопанствата от сектор „Зърнопроизводство“ са
изолирани от достъпа до финансиране по инвестиционните мерки на ПРСР, което
забавя процеса на модернизация. А предвид висока-

та натовареност и бързата
амортизация на техниката,
подмяната на машините е
наложителна.
- Обединяват ли се членовете на НАЗ при закупуване на семена и продажба
на продукцията?
- Сред членовете на НАЗ
могат да бъдат изброени такива добри примери, но за
съжаление, този тип обединения все още не са особено популярни у нас. Проектотекстовете по мярка 9
от ПРСР 2014-2020, която се
очаква да стартира тази година, не дават шансове за
производителите от сектора
да спечелят проекти, отново
поради приоритизиране на

Зърнопроизводство
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други браншове. Безспорно
подобни обединения биха
спомогнали за оптимизирането на разходите и като
цяло за договарянето на
по-изгодни условия, както за
вложените в производството
ресурси, така и за реализацията на продукцията.
- В зърнопроизводството има ли добре подготвени кадри? Има ли нужда от
специалисти – агрономи,
инженери и др.?
- Недостигът на кадри в
нашия сектор, в частност на

агрономи и механизатори,
е осезаем. Причината е в
обезлюдяването на селските райони и демографския
проблем. Трудно се намират
квалифицирани
специалисти, дори за атрактивните
възнаграждения, които се
предлагат. Управлението и
поддръжката на съвременната селскостопанска техника
изисква съответните компетенции за правилно боравене с компютъризирания
контрол на извършваните
операции.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ЕС

Продължава от стр. 3
тях, се закупи земеделска
техника.
При
последните 2 приема по мярка 4.1
„Инвестиции в земеделски
стопанства” така беше направено точкуването, че
зърнопроизводителите
да
не могат да участват. В тях
се включиха повече животновъди и овощари. Това се
отразява негативно върху
покупката на нова техника. Благодарение на мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства”
техниката доста се обнови.
Статистиката в последните
2 години обаче е, че купуването на нови земеделски
машини намалява. Tова
се дължи и на по-ниските
изкупни цени на зърното,
които също влияят на покупателната способност на
земеделските
производители. Те имат постоянна
нужда от обновяване на
машинно-тракторния парк.
Който иска да бъде в крак
с добрите земеделски практики, трябва ритмично да
обновява земеделската си
техника.
Аз отглеждам ечемик,
пшеница, рапица, грах и
слънчоглед с обща площ
56 000 декара. Работата е
разпределена в няколко
фирми. Вече стартирахме жътвата на ечемика, в
края на месеца ще започне
и тази на пшеницата. Грахът също вече е почти готов, рапицата ще е готова в
края на юни. Културите са
в добро състояние. От пролетниците отглеждаме само
слънчоглед. Поради дъждовното време сеитбата му

беше неравномерна и късна – започнахме да го сеем
в средата на април. Затова той е в различни етапи
на своето развитие – има
слънчоглед, който е готов
за цъфтеж и такъв, който
все още не е. Тъй като сме
близо до Бургас, на територията на Черноморския
басейн, обикновено цялата
ни произведена продукция
е за износ. На вътрешния
пазар почти не търгуваме.
Относно намаляването
на земеделските субсидии
аз смятам, че добрият земеделец трябва да се оправя и без тях и ако се дават,
те да са еднакви за всички. Ако ги няма, изкупните
цени ще се повишат, рентите ще намалеят. Сега като
се дават някакви нищожни
субсидии, всеки иска по-голяма рента и вдига цената
на машините, на препаратите и т.н. Вече няколко години тези цени се повишават,
а изкупната цена на зърното е една и съща. Това
не може да се компенсира
със субсидиите, те са една
помощ, но мисля, че един
земеделец би успял и без
тях да е успешен. Ако не се
разчита на тази помощ, ще
се разбере кой е по-конкурентноспособен. В много
държави в Европа земеделието се дотира и ние не
можем да бъдем конкурентноспособни. Притискат ни
и търговците от Украйна,
от Русия, където земеделците също са дотирани. За
да бъдем на европейско
ниво, трябва да бъдем равнопоставени.
Инж. Георги Петров

Освен НАЗ и регионалните й структури, също и самите работодатели провеждат различни инициативи за
привличане на професионалисти, както и за насърчаване на подготовката и
обучението им. В сътрудничество с образователни институции се осъществяват
практически занятия и стажове в стопанства, оказва
се финансова и материална
подкрепа на обучаващите
организации, подпомагат се
стипендиантски програми.

- Предстои петото юбилейно издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието". НАЗ и
нейните членове ще го подкрепят ли?
- НАЗ винаги е бил съгласен с твърдението, че без
машини не може да има съвременно земеделие. Нашите членове редовно участват
в Отличието "Принос в механизацията на земеделието". Това събитие е важно за
сектора и ще го подкрепят.
Доника Асенова

КАЧЕСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИETO
ЗАВИСИ ОТ МЕХАНИЗАЦИЯТА

Продължава от стр. 3
от решаващо значение. В
този смисъл наличието на
подходяща техника е ключов елемент от спазването
им. Ние работим на село,
както и други колеги, но не
сме селски район и ни е невъзможно да участваме по
Програмата за развитие на
селските райони, което е
предпоставка за забавяне
в обновяването на нашия
машинно-тракторен парк.
- Каква реколта от есенниците очаквате, какво е
състоянието на пролетните
култури и имате ли пазар
на своята продукция?
- За региона, в който се
намира нашето стопанство,
се очакват понижени добиви на есенниците. Въпреки
добрия старт, липсата на
сериозна зима, а впоследствие и на валежи, оказаха
своето влияние. Очаквам
добивни нива от порядъка
на 500 кг/дка пшеница и 280
кг/дка рапица. Ечемик нямаме. Пролетниците изникнаха
неравномерно. Най-вероятно и там ще има редукция
надолу в добивите, но е още
много рано за прогнози в
килограми. Относно пазара.
Да, пазар има! Според мен
може да се каже, че за толкова години се изградиха
партньорства с търговските
фирми на зърно. Тази година ще е предизвикателство
за тях огромното количество нахут, което ще им се
предостави за търговия. Информацията за световните
пазари е достъпна, въпрос
е на анализи и решения.
- Как ще се отрази понижението на тавана на

директните плащания на
площ за едно стопанство,
поискано от ЕК?
- Времето за такъв таван беше преди 11 години
(визирам влизането ни в
ЕС). Сега това е малко като
„подрязване” на криле. За
този период земеделските
производители се развиха,
направиха инвестиции, създаде се конкурентна среда.
Изведнъж, с такова решение бюджетът рязко ще намалее. Естествено, че това
ще се отрази негативно както на инвестициите, така и
на рентните плащания. Въпросът е и социален! Първо
би трябвало от ЕК да изравнят ставките на директните
плащания. По какъв начин
ние ще сме на една писта
със
западноевропейските
си колеги?
- Тази година се провежда за 5-и пореден път
Отличието „Принос в механизацията на земеделието.
Ще участвате ли в него?
- Поздравявам Ви с тази
първа „петилетка”! Запознат съм с мероприятието.
Нашата фирма е два пъти
носител на това отличие.
Радвам се, че има кой да
стимулира новаторството в
земеделието и да насърчава
постоянното обновяване на
механизацията, а в лицето
на вашия вестник и да ни
държи „в час” с новостите
в бранша. През тази година няма да вземем участие,
тъй като инвестициите в земеделието не бяха насочени
в механизацията ни, а и поради климатичните условия
нямаме високи резултати.
Доника Асенова
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СОРТОВЕ ПШЕНИЦИ С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
Много земеделски производители често си задават
въпроса дали е възможно
по-нататъшно
повишаване
на продуктивността на земеделските култури. Това е
едно от направленията, в
които работи ДЗИ - Генерал
Тошево. Съчетаването на висока продуктивност с високо
качество на пшеницата винаги е било основен приоритет
на селекционната програма
в Института. Въпреки липсата на политика и преференциални цени за качество
в България, основната цел
е създаването на сортове,
които да са високопродуктивни и да реализират целия
си потенциал при климатичните условия на страната, да
са с добри брашномелни и
хлебопекарни качества.
При отглеждане на зърнено-житни култури изборът
на подходящ сорт е важен
фактор,
който
определя
ефективността на производството. А точно такъв богат
и разнообразен избор има
в Добруджански земеделски институт. Селекцията
в Института винаги е била
на високо ниво и по отношение на студоустойчивостта – стандарт на сортове
Безостая 1 и Мироновская
808. Акценти са и също така

висока
сухоустойчивост,
устойчивост на основните
болести и толерантност на
стресови фактори.
ДЗИ произвежда посевен материал от 41 сорта
зърнено-житни култури, от
които 26 сорта обикновена
пшеница, 8 тритикале, 2 ечемик и 5 твърда пшеница. От
сортовете пшеница, на които
се извършва семепроизводство, 24 % са от групата на
силните пшеници, а 43 % са
средни с повишена сила.
Безспорни селекционни
постижения на Института
са новите сортове, които
съчетават високо качество
и добив. Такива са Пчелина
и Мерилин. И двете пшеници са осилести, средно ранни. Двата сорта притежават
много добро съчетание между всички качества, свойства
и признаци, които са задължителни за зимните сортове
пшеници – продуктивност,
качество, устойчивост на
болести и толерантност на
стресови условия. Подходящата посевна норма е 500550 кълняеми семена/м2.
Нямат специфични изисквания към прилаганата агротехника. Добивът мокър
глутен варира в границите
на 27,2-28,7%, протеиновото
съдържание 12,74-13,3%, а

хектолитровото тегло достига 81,8-84 кг. Средно от
последните три реколтни
години полученият добив
от Мерилин е 750 кг/дка,
а от Пчелина 830 кг/дка.
През реколтната 2017 сорт
Пчелина реализира добив от
1060 кг/дка, а сорт Мерилин
– 820 кг/дка. И двата сорта
притежават висока устойчивост на полягане.
В страната има огромно
разнообразие от сортове с
различен произход. Изборът
е важен и определя ефективността на производството.
Не е доказано в производството, че чуждестранните
сортове наистина притежават по-висок продуктивен
потенциал в условията на
България
в
дългосрочен
план (5-10 год.). Напротив,
повечето от тях се изявяват добре само през отделни години, когато условията
са възможно най-близки до
тези, в които са създадени.
Студоустойчивостта и сухоустойчивостта на българските сортове са значително
по-високи по същата причина, че те са създадени при
условията на българския
климат. Качеството на вносните отстъпва значително от
това на българските сортове. Нашите притежават раз-

нообразие по всички важни
за фермерите биологични и
стопански качества (продуктивност, качество на зърното, ранозрелост, устойчивост на полягане и др.) и
са доста пластични и адаптивни. Това са факти, които
са съществени и важни за
производителите на зърно и
трябва да се имат предвид
при избора на собствена
сортова структура. Разнообразната сортова листа на
ДЗИ дава тази възможност.
Сортовете ни са с доказана
адаптивност и се отличават
с баланс между продуктивен потенциал и стабилност
при реализирането му при
неблагоприятни условия на
отглеждане.
При условията на нарастваща конкуренция е очертана нова визия на селекционната програма на
зърнено-житните
култури.
Нова е и стратегията за
подобряване на комплекс
от признаци, включително
и структурата на добива. В
съответствие с традициите
обаче акцентът остава – висока ефективност в производството, внедряване на
продукти, от които се получават качествени храни.
Агр. Румяна Александрова
ДЗИ, Генерал Тошево

НОВИ СОРТОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА
Твърдата пшеница е традиционна
за страната ни култура. Площите и
производството през годините варират
в широки граници. До 1920 г. тя е съставлявала 10-12% от общата площ на
пшеницата у нас. Сега площите са значително по-малко.
Основното предназначение на твърдата пшеница както у нас, така и в света, е използването є като незаменима
суровина за производство на макаронени и други видове хранителни продукти. Особено ценни са белтъчините є и
съдържанието и качеството на глутен.
Произведените макаронени изделия
са с високи хранителни и кулинарни
достойнства, с приятен златисто-жълт
цвят. Зърното от тази култура е търсено на българския и на международния
пазари, при това с по-висока цена от
тази на обикновената пшеница.
Условията в България са благоприятни за получаването на висококачествена реколта от тази култура. Сортът е
ключов фактор за рентабилно и устойчиво производство. Постоянният поток
от нови по-високодобивни и по-качествени сортове е съществена основа за
конкурентността на земеделието и хранителната промишленост. Създадените
след 2000 г. сортове от ново поколение

са с висок продуктивен потенциал, качество на зърното и добра устойчивост
на полягане, отговарящи напълно на
потребителското търсене. Te са важен
фактор за увеличаване на площите до
размерите, които твърдата пшеница
традиционно е заемала.
СОРТ САЯ
Признат за оригинален през 2016 г.
Сорт Сая е създаден по метода на
вътревидовата хибридизация, чрез
кръстосването на две наши твърди пшеници сорт „Загорка“ и линия
М-5359, и отбор в следващите поколения. Хабитусът на растенията е изправен. Сортът е от групата на средно високите твърди пшеници, като
притежава много добра устойчивост
на полягане. По вегетационен период
спада към групата на средно ранните.
Класът е удължен, бял и плевите са
слабо окосмени. Осилите са белезникави, разположени по цялата дължина на класа. Зърното е елипсовидно, средно едро с кехлибарено жълт
цвят. Притежава висока стъкловидност и висока хектолитрова маса. По
биохимични и технологични качества
е в групата на качествените сортове
на института. По години е със стабилна продуктивност и потенциалът му за

добив е над 900 kg/da. Има средна
устойчивост на болести. Характеризира се с високи макаронени качества
и представлява голям интерес за индустрията.
СОРТ ЦЕРЕРА
Признат за оригинален през 2016 г.
Сорт Церера е създаден по пътя на вътревидовата хибридизация, чрез кръстосване на две наши линии твърда пшеница (М-4796 x M-4333). Хабитусът на
растението е полуизправен. По височина спада към средностъблените твърди
пшеници със средна устойчивост на
полягане. По вегетационен период е от
групата на средно ранните. Класът е
удължен, слабо окосмен, често извит
и сравнително плосък. Характерна особеност на сорта е червеният (кафяв)
цвят на класа и осилите. Зърното е
едро, леко удължено с овална форма.
То е с характерен за твърдата пшеница жълт цвят и висока стъкловидност.
Съдържанието на протеин и глутен отговаря на изискванията за високо качествени макаронени изделия. Потенциалът му за добив е над 800 kg/da.
Притежава добра устойчивост на
брашнеста мана и средна на ръжди с
проява на толерантност.
По материали на ИПК, Чирпан
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Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа
Предаване за земеделието “Изгрев”
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НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net
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АСТРА АГРО ЕООД

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


Произвежда - дискови
брани, култиватори,
тракторни валяци и др.

Здрави машини
на добри цени !

Есенната сеялка!
Разработва
и произвежда
машини по изисквания на клиента.

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