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

ИНОВАЦИИ
ЛОЗАРСТВО

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

НОВ!

НОВ!

PT271

трактор
New Holland

прикачен инвентар
по избор

най-изгодното
пакетно предложение

Какво получавате?

• НОВО! Уникално финансиране до 5 години с лихви от 0,45%,
валидни за пакетното предложение*
• 5 години удължена гаранция от New Holland за закупения трактор
• Най-изгодните пакетни условия, съобразени с вашите индивидуални нужди
• 24/7 сервизно обслужване с Premium Top Partner сертификат
• Продажбено-сервизни комплекси на територията на цялата страна
* ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ предлага уникално финансиране до 5 години, с
преференциални лихви от 0,45% за трактори от серии Т7 и Т8 и само 0,95%
за всички останали трактори. Само сега, до 30 септември лизинговите условия
са валидни и за пакетната оферта на трактор с прикачен инвентар по избор.

За връзка с търговски екип:
София
Благоевград
Враца
Плевен
В. Търново
Силистра
Русе

(087) 9646428
(087) 6646448
(087) 9646478
(087) 6646495
(087) 9646678
(087) 6464713
(087) 9646471
(087) 9646411
(087) 9646451

Шумен
Бургас
Добрич

(087) 7646423
(087) 7176464
(087) 8646471
(087) 8181777
Ст. Загора
(087) 6646498
Харманли
(087) 9646424
Пловдив
(087) 6464716
Регионален дилър Добрич
Агрохол
(088) 8266677
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V-ТО ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
Направление 2 - „Иновации”
Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND
T6 DYNAMIC COMMAND

Категория: Самоходни прибиращи машиниКОМБАЙН NEW HOLLAND
CR 10.90 REVELATION

Категория: Работни машини
ЕСЕННА СЕЯЛКА
KUHN ESPRO 6000RC

 Предназначение - за работа в
животновъдни ферми и смесени
стопанства
 Мощност – 145 – 175 к.с.
 Трансмисия – полуавтоматична
24х24 (3 диапазона х 8 скорости)
 Работна хидравлика – 113 л/мин
 Товароподемност на задната
навеска – 7864 кг
Повече информация по-долу

 Предназначение – Прибиране на
зърнени култури
 Мощност на двигателя – 700 к.с.
 Капацитет на бункера – 14500 л
 Диаметър на ротора – 559 мм
 Дължина на ротора – 2638 мм
 Обща площ на овършаване и
сепарация – 3,06 кв.м
 Скорост на разтоварване – 142 л/с

 Капацитет на бункера за семена –
5500 л
 Работна ширина – 6 м
 Преразпределение на обема на бункера – 60/40% или 40/60% (семена/тор)
 Сеитбена норма – 0,1 до 43 кг/дка
 Брой дискове – 48, торовнасящи – 20
 Брой изсяващи апарати – 40
Повече информация на стр. 9

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

ИЗГОДНО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ
В стремежа си да предложи комплексно решение
на своите клиенти и така да
задоволи максимално индивидуалните им потребности,
до края на септември Интерагри България предлага
най-изгодната пакетна оферта на трактор New Holland с
прикачен инвентар по избор.
Клиентите могат да избират
сред богато разнообразие от
брандове на прикачна техника, измежду които са водещи

МП Концепт
1612 София, ж. к. Лагера,
ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32, 0887 200 804;
е-mail: margarita_popova@abv.bg

марки като Gregoire Besson,
Kinze, AgroJet, Rauch и др.
Всяка пакетна оферта се изготвя на база специфичните
потребности на клиента, след
проведена
индивидуална
консултация с търговски експерт на Интерагри България,
като само така ще гарантира
най-добрите условия.
Покупката на земеделска
техника не е еднократен акт,
а дългосрочна инвестиция.
Интерагри България гледа на

XXVI

своите клиенти като на бизнес
партньори, затова съветва, когато взимат решение за покупка на земеделска техника, да
имат предвид всички фактори,
които биха имали въздействие
върху крайната цена на инвестицията в поне 5-годишен
план, като например: начин
и условия на покупка, сервиз и резервни части, гаранционно обслужване и поддръжка.
Продължава на стр. 8

Ви кани на

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

F

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !

28.08. - 31.08.2018 ●

СК ПРОСТОР, Добрич

Лозарство
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НОВИ СОРТОВЕ ЛОЗИ
ИЛВ - ПЛЕВЕН
Кондарев 6
Сортът е създаден в Институт по лозарство и винарство, Плевен чрез кръстосването на сортовете Ризамат
и Безсеменен хибрид VI-4.
Листът е средно голям,
триделен, рядко петделен,
средно дебел, гладък, обърнат нагоре. Гроздът е средно
голям до голям (19,4/12,2 см),
коничен, крилат, полусбит.
Средната маса - 587 г., а Зърното - едро (29,0/17,6 мм),

Кондарев 6

Безсеменен
хибрид VI-4

ИЗС "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК"- РУСЕ

продълговато, без семена.
Кожицата е средно дебела,
крехка, но здрава, жълтозелена до кехлибарена, с ръждив оттенък откъм слънчевата страна. Консистенцията
е месесто-хрупкава, а вкусът - приятен, хармоничен.
Гроздето узрява през
първата десетдневка на септември. Лозите са със среден растеж, висока родовитост и добър добив. Не е
Продължава на стр. 7

Русалка 3

Кондарев 10

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО
И ВИНАРСТВО - Плевен
тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизследователска, приложна и търговска дейност в областта
на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов посадъчен
материал от десертни и винени сортове, базови
лозови подложки и винен дестилат.

116 години традиции и опит

ГОТВИМ КАДРИ ПО
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
За предстоящата 2018/2019 учебна година Професионалната гимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ), Плевен
предлага на учениците си обучение в следните направления:
професия техник в лозаровинарството - специалност лозаровинарство; професия техник – растениевъд - специалност
растителна защита и агрохимия; професия агроеколог - специалност агроекология.
Интерес към специалностите има, но конкуренцията в
региона ни е твърде голяма и срещаме трудности с набирането на достатъчно ученици. Негативна тенденция е те да са
от града, а не както преди от селата, поради две основни
причини: наличието на земеделски училища в по-близки до
селата населени места и нисък социален статус на семействата в селските региони.
За съжаление, не разполагаме с достатъчно средства
за обновяване на материалната база на гимназията. По отделните специалности няма нови, съвременни машини, на
които да се провежда обучението. Машинно-тракторният
парк се нуждае от обновяване. Базата ни е голяма, но средствата за поддръжка не достигат. Преди 5 години получихме
средства по национален проект за обновяване на базата и
ги използвахме за основни ремонти и смяна на дограмата.
Активно работим по проекти за повишаване квалификацията на преподаватели и обучаеми по програма „Еразъм“
– дейности К-1 и К-2. Миналата година приключихме два
Продължава на стр. 6

Мискет Викинг

Сортът Мискет Викинг
e създаден в Институт по
земеделие и семезнание
”Образцов чифлик”- Русе,
чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне
през 1996 г. Той е средно до
сравнително ранозреещ, със
силен растеж и добра продуктивност. Мискет Викинг е
типичен винен сорт.
Гроздът е средно голям
(16-17 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с

Мискет Викинг

къса до средно дълга дръжка (4-7 cm). Зърното е средно (13,71/13,14 mm), овално,
оцветено жълто-зелено, с
мискетов аромат; средното
тегло на грозда е около 120 g,
Продължава на стр. 6

Зорница

Кристален

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ
"ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК"- РУСЕ
ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА БАЗОВИ
И СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА:
ПШЕНИЦА”ВЕНКА 1” И “ДУНАВИЯ”, ОВЕС “АЛЕКСИ”,
ГРАХ “РУСЕ 1” ФАСУЛ “ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК 12”
ЛЮЦЕРНА “ПРИСТА 3”, “ПРИСТА 5”, “РОЛИ” и др.
ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ НОВИ ВИНЕНИ
И ДЕСЕРТНИ СЕМЕННИ И БЕЗСЕМЕННИ СОРТОВЕ
За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804, Факс: 082/820 800
www.izs-ruse.org Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

гр. Плевен, ж.к. Сторгозия 97; тел.: 064/680 658,
e-mail: pglv_pleven@abv.bg; www.pglv-pleven.alle.bg
ОСИГУРЯВА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ:
безплатно
обучение за водачи,
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
категории "В" и "Ткт"
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
общежитие за всички желаещи с
СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС
нисък наем, ТЕЦ и топла вода;
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ; училищен бюфет;
АГРОЕКОЛОГИЯ;
практика в учебна изба;
практики в европейски страни,
ЛОЗАРОВИНАРСТВО
финансирани от ЕС;

Очакваме Ви!
Направете верния избор днес, за да е сигурно вашето утре !

19 Международна конференция на

Международното дружество по хумусни вещвства
16-21 Септември 2018, Албена, България

„Роля на Хумусните Вещества за Ограничаване на Климатичните Промени”

Домакин на Международния форум:
Българско Дружество по Хумусни Вещества (БДХВ)

Информация на стр. 4

www.ihss2018.org
Тел.: 0888 72 38 18
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БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
ДВ, брой 38/8.05.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за
периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните
превозни средства.
ДВ, брой 42/22.05.2018 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
ДВ, брой 43/25.05.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и
реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и
млечните продукти
ДВ, брой 48/08.06.2018 г.
Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или
отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и
подмерките по чл. 9Б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Нови нормативни актове за земеделието,
м. МАЙ – ЮЛИ 2018 г.

ДВ, брой 51/19.06.2018 г.
Наредба за допълнение на наредба № 1
от 2016 г. за хигиената на храните (ДВ, бр.10
от 2016 г.)
ДВ, брой 55/03.07.2018 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
ДВ, брой 57/10.07.2018 г.
Постановление № 130 от 5 юли 2018 г.
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
за обезпечаване изпълнението на мерки за
предотвратяване появата на африканска
чума по свинете
Наредба за изменение и допълнение на
наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
официалната сортова листа на Република
България (ДВ, бр. 97 от 2013 г.)
ДВ, брой 58/13.07.2018 г.
Постановление № 134 от 9 юли 2018 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Постановление № 135 от 9 юли 2018 г.
за изменение и допълнение на наредбата

за специфичните изисквания към млечните
продукти, приета с постановление № 119 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 48
от 2012 г.)
ДВ, брой 59/17.07.2018 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от
1998 г.)
Наредба за изменение на Наредба № 14
от 2005 г. за условията и реда за издаване
на разрешителни за въвеждане на неместни
или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата
и отчитане мнението на обществеността в
района на повторно въвеждане
Наредба за изменение на Наредба № 21
от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на
източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
ДВ, брой 61/24.07.2018 г.
Методика за определяне цената
на услугата „доставяне на вода за
напояване”
Закон за допълнение на Закона за лова
и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78 от 2000 г.)
/ЗТ/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХУМУСНИ ВЕЩEСТВА
19-та Meждународна
конференция на Международното
дружество по
хумусни вещества ще прикове вниманието
на световната
научна
общност към хумусните вещества и тяхното огромно
значение за живота на Земята.
Днес, във време на климатичните
промени, ще фокусираме нашето вни-

мание и към тяхната роля за смекчаване на негативните последствия от човешката дейност. Всички разполагаме
с неоспорими доказателства за небивалите в историята на Земята явления
(катаклизми) като повишаване на температурата на земята и океаните, ускорено топене на ледовете и последващото повишаване на нивото на водните
басейни, вкисляването им и екстремните климатични бури, които засягат
всички екосистеми и запасите от прясна вода. Независимо от нарастващия
брой политики за смекчаване на изменението на климата, годишните еми-

сии на парникови газове са нараснали
средно с 1.0 гигатона еквивалент на въглероден диоксид (GtCO2eq) (2.2%) годишно от 2000 г. до 2010 г. в сравнение
с 0.4 GtCO2eq (1.3%) годишно от 1970 г.
до 2000 г. Селското и горското стопанства и другите форми на земеползване
емитират около една четвърт (~ 10-12
GtCO2eq/год.) от нетните антропогенни
емисии на парникови газове, най-вече
в резултат на обезлесяването, азотните торови практики и животновъдството (Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2017).
По време на сесиите на конференцията ще бъдат изнесени много нови
факти за хумусните вещества и тяхната съвременна роля за опазване на
живота на Земята, и ще се убедим във
възможностите на науката да решава
глобални проблеми.
Надявам се тази конференция да
даде възможност за обмяна на идеи
и опит между участниците, за изграждане на нови колективи за изследване
на хумусните вещества и прилагане на
нововеведенията в практиката.
Пожелавам успешна работа и приятен престой на всички участници в
конференцията – курортен комплекс
Албена, България.
Приканваме Ви да посетите сайта
на конференцията: www.ihss2018.org
Проф. д-р Екатерина Филчева
Председател на Организационния
комитет

Земеделски пазар

New Holland - TX 65
Massey Ferguson - MF7256
Massey Ferguson - MF7272 Cerea
Massey Ferguson - MF7274 Cerea
John Deere - JD2256
Claas – MEGA 204
Challenger - CH680
Challenger - CH680
Challenger - CH680

Година на
Мото
K.С.
производство часове
280
2002
1370
270
2003
5867
300
2004
5684
350
2008
3930
250
1999
6540
200
1999
4360
460
2008
2000
460
2009
2720
460
2009
935

ТРАКТОРИ
Марка / модел
CASE - MX270
Valtra - T202V
Valtra - N143H3
Massey Ferguson - MF8280
Massey Ferguson - MF8480

К.С.
270
211
140
280
315

Година на
Мото
производство часове
2002
6000
2009
4723
2014
1445
2005
11300
2009
10935

ТРАКТОРИ
Производител/модел
John Deere 9620RX
Case MX 310
Case MX 335
John Deere 6920S
DeutzFahr L720
John Deere 8430T
New Holland T8030
New Holland T8030

Година на
Мото
К.С.
производство часове
620
2016
1137
310
2009
7952
330
2003
5097
160
2004
9106
220
2008
4600
335
2008
3700
270
2003
7370
270
2003
7420

ТРАКТОРИ
К.С.

Година на
производство

Мото
часове

FENDT 936 Vario

366

2011

950

FENDT 936 Vario

360

2009

11230

FENDT 930 Vario

300

2008

3500

CHALLENGER MT 765 C

333

2011

8500

Марка / Модел
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

КОМБАЙНИ
Марка / модел
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Massey Ferguson - MF8690
Challenger – MT765С
Challenger – MT765А
Claas - Challenger - CH85E
New Holland - T7040
New Holland – TM 190
New Holland – TM 190
Landini – Ledjend DT180

370
355
310
410
185
200
200
180

2012
2010
2003
1998
2009
2003
2003
2002

1600
7250
12900
13873
4004
6660
12045
10783

ИНВЕНТАР
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: +359 889 538 773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, екип "Маркетинг"
Марка / модел

ВАРЕКС ООД
John Deere 6170R

170

2011

4736

John Deere 7230R

230

2012

4687

КОМБАЙНИ
Производител/модел

К.С.

Година на
производство

Мото
часове

John Deere S690

530

2008

3998

John Deere 9680i

310

2006

5150

Claas Tucano 440

265

2012

1555

John Deere 9560

250

2003

5000

За контакти: 0888/586 419
Kaт. №
309

МЕГАТРОН

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.

CHALLENGER MT 845 C

455

2010

6900

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

VALTRA S 280

280

2008

6240

Адрес.....................................................................................

VALTRA S 260

260

2006

4700

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

CLAAS XERION 3300

335

2008

5980

CASE MXM 310 Magnum

310

2006

7783

МАЛКИ ОБЯВИ

CASE 210 Puma

210

2008

8548

• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане ∅ – 127, II употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови, нафтова помпа за ЮМЗ, пусков двигател – нов за ЮМЗ.
Тел.: 0885/744 034.
• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дейност. Тел.: 0884/452 818.
• Продавам: Стоманени въжета за теглене ∅ 10 мм, 4/6
метра. Цена 30 лв. Тел: 0894/096472.
• Продавам: Рулонни бали, люцерна първи откос, тегло
на бала ~ 350 кг., цена 220 лв/тон. Стоят на закрито в склад
с. Новград-русенско. Тел. 0897 004 333.
• Продавам: Натурално вино от нар и грозде от сорт
Мерло в спец. съотношение. Безплатна доставка над 10 л.
Цена: 6,50 лв./л. Тел.: 0885 532 400.
• Сондажи за вода на всякакви терени и труднодостъпни места в цяла България, гр. Радомир, инж. Бонев. Цени:
100 лв. – 15 лв.м. Тел: 0876 272 767.

За контакти: 0878 818 144, www.zlatex.com
ЗЛАТЕКС ООД
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
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ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

В брой 59 на ДВ/17.07.2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника.
Определен е редът за издаване или
отказ от издаване на сертификат за ЕС
одобряване на типа на всеки тип двигател, като за издаване на сертификат за
ЕС одобряване на типа на двигателите
се въвежда такса.
Включва се задължение за Министерството на земеделието, храните и горите да създаде и поддържа национален
публичен електронен регистър, в който
се вписват данни, свързани с издадени
от ЕС одобрения на типа, както и данни, свързани с осъществяване на дейностите по надзора на пазара, съгласно
Регламент (ЕС) 2016/1628. Създава се и
основание за издаване на наредба от
министъра на земеделието, храните и
горите, с която да се определи съдържанието на посочения регистър.

На министъра на земеделието, храните и горите, като компетентен орган по
одобряване на типа, се възлага оправомощаването и нотификацията на технически
служби по реда на Глава XII от Регламент
(ЕС) № 2016/1628. От друга страна, с оглед спазване на сроковете за разглеждане и произнасяне по подадените заявления, с новия чл. 9г се създава постоянно
действаща комисия към министъра на
МЗХГ, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по одобряване на
типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
Нейните състав и функции ще бъдат определени с наредбата по чл. 9а, ал. 12.
До настоящия момент в законодателството на Република България липсваше правна уредба относно регистрацията на така наречените превозни
средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства
за транспортиране на хора и товари, с
изключение на категория L съгласно За-

кона за движение по пътищата. Това са
многофункционални превозни средства,
които се използват в селското стопанство, за състезания, като пътни превозни средства, като работни машини за
теглене, за туризъм и др. В областните
дирекции „Земеделие“, като органи по
регистрация съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника (ЗРКЗГТ) постъпват
заявления за регистрация на тези машини, но такава не можеше да бъде извършена, което създаваше напрежение
сред собствениците им. Със закона е
създаден подходящ механизъм за регулирането статута на тези превозни
средства. Уреждането на обществените
отношения в Република България относно регистрацията на този вид техника
е възможно след регламентирането є
в ЗРКЗГТ, с което ще се даде възможност за по-стриктен контрол, повишаПродължава на стр. 9

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ”
с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

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

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

ГОТВИМ КАДРИ ПО
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
Продължава от стр. 3
проекта. За съжаление, тази година сме в резервите.
Гимназията ни поддържа тесни контакти с Аграрен университет – Пловдив. Всяка година там продължават обучението
си 1/4 до 1/3 от завършващите ученици. Има добре реализирали се специалисти в сферата на земеделието, основно
като дистрибутори и консултанти на растително-защитни препарати и агрономи в земеделски кооперации или сдружения.
Инж.агр. д-р Геновева Николова
Директор на ПГЛВ – Плевен

ИЗС "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК", РУСЕ
Продължава от стр. 3
а на зърното – 1.92 g. Консистенцията на зърното е
месеста и сочна, а вкусът хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост
гроздето съдържа 22.55%
захари и 9.01 g/l титруеми
киселини. Титруемата киселинност е добре запазена
за едно бяло вино. Преобладава ябълчната киселина,

която придава леко зелена
киселинност. Гроздето не се
рони и притежава много добра транспортабилност, подходящо е за производство
на бели висококачествени
вина. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на
засаждане 2,50/1,20 m, добивът грозде от хектар е около
12 t. Лозите имат потенциална възможност да дават

IN MEMORIAM
На 18 юни след продължително
боледуване почина нашият приятел и
колега проф. д-р инж. Димитър Христов Барев.
Роден е в с. Странджа, Ямболско на
11 ноември 1933 г. Детството и юношеските му години минават в съседното
село Горска поляна, откъдето е родът
му и където завършва основно образование. Разказите на дядо му Димитър
(кмет на селото по време на Балканската война), старият орех край хармана, мъките и радостите свързани със земеделския труд, красотата и многообразието на обредите, ритуалите на народните песни и танци
са оформили неговата философия за живота и любов към
земеделието и родната природа.
Средно образование получава в Ямбол. През 1957 г. завършва МЕИ (сега Технически университет) в София. След
което постъпва на работа в НИМЕСС-София, където преми-

нава целият му трудов път. Защитава докторска дисертация
в Москва. Научната му работа е насочена основно в областта на механизацията на производствените процеси при корено-клубеноплодните и луковичните култури. Избиран е за
председател на научния съвет на НИМЕСС, за член на СНС
по Земеделска и горска техника и на Комисията по машинни науки към ВАК, научен секретар, ръководител секция от
1987 до 2000 г. Ръководител е на двама успешно защитили
докторанти. Има публикувани 11 книги и брошури в съавторство, два обзора, над 50 научни и научнопопулярни статии,
21 разработени и узаконени машини и съоръжения. Носител
е на орден „Св. Св. Кирил и Методий”, ІІ степен.
Наред с научната работа не забравя и любовта си към
поезията, започнала още от детските му години. Основател е на туристическото дружество „Синаница“ в бившия
НИМЕСС-София.
Дълбок поклон пред светлата му памет!

От колегите

Лозарство
Обитех
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ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН
Продължава от стр. 3
склонен към изресяване и милерандаж.
Зърната са с незадоволителна здравина на прикрепване към дръжчицата и е
склонен към оронване. Чувствителен е
на мана, оидиум и ниски зимни температури. Препоръчва се да се отглежда
приземно при формировка единичен
или двоен Гюйо. В райони без екстремно ниски зимни температури може да
се отглежда на стъблени формировки,
като се оставят по-къси плодни пръчки.
Гроздето е подходящо за консумация в
свежо състояние.

Безсеменен хибрид VI-4

Получен е чрез кръстосването на
сортовете Италия и Без семе бяло едро.
Листът е средно голям, петделен, средно нарязан, гладък, отдолу
гол. Гроздът е средно голям до голям
(20,6/12,6 cm), коничен, с едно или две
крила, полусбит до рехав. Средната
маса е 397 g, а зърното - много едро
(27,6/15,6 mm), продълговато. Кожицата е дебела, крехка, жълтозелена до
кехлибарена. Консистенцията е месесто-хрупкава, вкусът хармоничен, а
семената са недоразвити и при консумация не се чувстват.
Гроздето узрява през втората половина на септември. Лозите са със
силен растеж, добра родовитост и
добив. Склонен е към превръщане на

съцветията в мустаци, но неизресява
и немилерандира. Чувствителен е на
мана и оидиум. Не е устойчив на ниски зимни температури. Поради ниската студоустойчивост се препоръчва да
се отглежда приземно при формировка
единичен или двоен Гюйо.
Сорт Безсеменен хибрид V-4 се развива и плододава добре, присаден върху всички подложки разпространени
в страната. Гроздето е с много добра
транспортабилност и съхраняемост.
Подходящо е за консумация в свежо
състояние и за преработка в стафиди,
компоти и конфитюри.

Русалка 3

Получен е чрез кръстосването на сортовете Мирний и Безсеменен хибрид V-6.
Листът е средно голям, петделен,
слабо мрежесто набръчкан, отдолу
четинест. Гроздът е средно голям до
голям (21,3/15,8 см), коничен, крилат,
полусбит. Средната маса е 400 г, а зърното - средно едро (22,9/19,8 мм), почти кръгловато, с рудиментирали семена. Кожицата е средно дебела, плътна,
но крехка, тъмносиня, с восъчен налеп.
Консистенцията е месесто-хрупкава, а
вкусът е приятен, хармоничен.
Гроздето узрява в средата на август. Лозите са със силен растеж, висока родовитост и добив. Не е склонен
към изресяване и милерандаж. Чувствителен е на мана, оидиум и ниски

зимни температури. Поради ниската
студоустойчивост се препоръчва да се
отглежда приземно при формировка
единичен или двоен Гюйо. Само в отделни по-топли микрорайони може да
се отглежда на стъблени формировки,
като се оставят по-къси плодни пръчки.
Сорт Русалка 3 се развива и плододава добре, присаден върху подложките Шасла х Берландиери 41 Б и
Берландиери х Рипария СО4. Гроздето
е подходящо за консумация в свежо
състояние.

Кондарев 10

Получен е чрез кръстосването на
сортовете Ризамат и Безсеменен хибрид VI-4.
Листът е средно голям, петделен,
понякого триделен, средно дебел, слабо мрежесто набръчкан, почти гол, отдолу с редки четинки по нерватурата.
Гроздът е голям (20,6/15,4 см), коничен,
понякога цилиндро-коничен, полусбит
до рехав. Средната маса е 600 - 650 г.
Зърното - средно едро (22,4/19,4 мм),
продълговато, със средно развити рудименти, но не се чувстват при консумация. Кожицата е тънка, крехка, тъмносиня, при пълно узряване до черна,
с восъчен налеп. Консистенцията е
месесто-сочна, а вкусът е сладък, без
привкус.
По материали на
ИЛВ, Плевен

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК", РУСЕ

по-висок добив при формировки Мозер
и Омбрела и капково напояване. Сортът е с повишена зимоустойчивост и
средно устойчив на болести. При силни
повреди от екстремни студове под минус 18-20оС проявява добра възстановителна способност.
Мискет Викинг е подходящ за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с
благоприятни условия за развитие и
плододаване на ранно- и среднозреещите винени бели сортове лози.

Кристален

Сортът e създаден чрез хибридизация на сортовете Памид Русе1 и Кайлъшки мискет през 1996 г. Той е ранозреещ, със силен растеж и добра
продуктивност.
Кристален е типичен винен сорт.
Гроздът е средно голям (16 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с
къса до средно дълга дръжка (4-7 cm).
Зърното е средно (14,53/13,51 mm),
овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат. Средното тегло на грозда
е около 196.5 g, а на зърното – 2.73 g.
Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът - хармоничен с
мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 19.26% захари и
7.42 g/l титруеми киселини, не се рони
и притежава много добра транспортабилност. Гроздето е с изразен плодов

и мискетов аромат, приятна свежест и
е подходящо за производство на бели
висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и
титруеми киселини и за производство
на високоалкохолни напитки. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2,50/1,20 m, добивът
грозде от хектар e над 12 t. Лозите
имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки
Мозер и Омбрела и капково напояване. Сортът е с повишена зимоустойчивост и устойчив на болести. При силни
повреди от екстремни студове под
минус 18-20оС, проявява добра възстановителна способност.
Сорт Кристален е подходящ за
отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с
благоприятни условия за развитие и
плододаване на ранно- и среднозреещите винени бели сортове лози.

Зорница

Сортът е създаден чрез хибридизация на сортовете Русенско едро и Кинг
руби.
Сортът Зорница е типичен десертен
безсеменен сорт, който зрее през втората половина на септември. Гроздът
е голям (400 g), изравнен, а зърното
е едро (4,9 g), червено-сиво оцветено.
Консистенцията на зърното е хрупкава,
а вкусът е хармоничен със специфичен
приятен плодов оттенък. Семената са в

рудиментно състояние и не се усещат
неприятно при консумация на гроздето. Сухото тегло на рудиментите в 100
зърна е 0.22 g. Добивът грозде от хектар е около 16 t. Лозите имат повишена
устойчивост на студ, а гроздето притежава добра транспортабилност. Препоръчвани формировки са средностъблен
Гюйо и Лира. В консумативна зрялост
гроздето съдържа 20% захари и 5.4 g/l
титруеми киселини. През вегетационни
периоди с по-висока обща температурна сума, захарността на гроздето достига до 22-23%, която е благоприятна за
производството на стафиди. Гроздето
не се рони и притежава много добра
транспортабилност. Сортът Зорница
е с повишена зимоустойчивост и е
със средна чувствителност на криптогамни болести. При силни повреди от
екстремни студове под минус 18-20оС,
проявява много добра възстановителна
способност. Добри условия за своето
развитие и плододаване сортът намира
на терени, където общата температурна сума за вегетацията на лозата е не
по-малко от 3800-3900оС.
Гроздето на сорт Зорница е подходящо за консумация в прясно състояние и за преработка в стафиди и компоти. Добре се съхранява в хладилник
и може да се предлага на пазара и
през зимата.
По материали на
ИЗС „Образцов чифлик”,Русе
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Информация

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ТРАКТОРИ ЗА ТРАНСПОРТ
Наредбата, публикувана в бр. 38 от „Държавен вестник"
от 8 май и влязла в сила от 20 май 2018 г. е за изменение и
допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. С нея се отговаря на необходимостта
в националното законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

С изменението се въвежда изискване и колесните трактори и техните ремаркета, с максимална конструктивна
скорост, надвишаваща 40 km/h (трактори от категории T1b,
T2b, ТЗb, T4.1b, Т4.2b, Т4.3b и Т5) да преминават преглед за
проверка на техническата им изправност. Te се извършват
в контролно-технически пункт от категория III или V, които
имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС и тракторите.
Повече подробности на сайта:
http://zemedelskatehnika.com

ИЗГОДНО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ
Продължава от стр. 2
Ето защо, пакетът на трактор
New Holland и прикачен инвентар
по избор, може да бъде закупен при
най-добрите условия на финансиране до 5 години, с лихви от 0,45% за
пакет с трактори от серии Т7 и Т8
и само 0,95% за пакет с всички останали трактори. Като допълнително
предимство клиентите получават и
5 години удължена гаранция от New
Holland за закупения трактор, както и
удобството на 24/7 сервизно обслужване.
За да бъде близо до своите клиенти, Интерагри разполага с търговски представители във всички райони
на страната, както и с 10 продажбено-сервизни комплекси в градовете
София, Стара Загора, Благоевград,
Враца, Плевен, Русе, Добрич, Бургас,
Харманли и Пловдив. Като част от

усилията, които Интерагри полага за
успешно сътрудничество с производителя, е сертифицирането на търговско-сервизните бази по програмата
за качество на обслужване на New
Holland Top Partner. До момента някои от базите вече притежават най-високото и престижно отличие Premium,
което гарантира отлично качество на
сервиз и обслужване, а също така и
е знак за висока оценка и признание
от страна на New Holland.
Като единствен официален вносител на земеделска и строителна
техника с марката New Holland за
България, само Интерагри България
предлага 5-годишна удължена гаранция от производителя на своите клиенти. С това уникално предимство,
компанията предоставя необходимата
сигурност и заслужено спокойствие на
клиентите, закупили трактори и зър-

нокомбайни с марката New Holland.
Единствено клиентите на Интерагри
България нямат никакво самоучастие
за всички възникнали гаранционни
събития. Гаранцията, също така е без
никакво допълнително оскъпяване за
клиента.
Всички изброени по-горе уникални предимства по отношение на
условията на покупката, сервиз и гаранционно обслужване, могат да бъдат предложени само от един официален вносител на техника, какъвто
е Интерагри България, тъй като са
резултат от целенасочените усилия
на компанията по посока изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с производителя, с цел
максимално удовлетворяване на индивидуалните и комплексни нужди на
клиента.
По материали на Интерагри България
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ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
Продължава от стр. 6
ване безопасността при използването є и идентифицирането
на собствениците на тази техника, извършили нарушения.
Във връзка с безопасността при придвижване, тази техника
не следва да се използва по пътищата отворени за обществено ползване. Предложената промяна ще даде възможност
да се прилагат и съответните наредби към ЗРКЗГТ, регламентиращи условията за регистрация, техническата изправност и
безопасност, правоспособност на лицата, управляващи превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.
За нарушения на Регламент (ЕС) 2016/1628 са предвидени санкции за икономическите оператори, които са ефектив-

ни, пропорционални и възпиращи.
Със закона се регламентират дейностите по придобиване
на правоспособност за работа със земеделска и горска техника в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност, като се определят:
- изискванията за издаване на разрешение за извършване
на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника;
- сроковете за отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация;
- правомощията на контролиращия орган.
/ЗТ/

ЕСЕННА СЕЯЛКА С ТОРОВНАСЯНЕ KUNH ESPRO 6000RC
Сеялката за торовнасяне след минимална почвообработка е в серийно производство от 2017 г. Намира се на земеделския пазар в България от март 2018 г.
Подходяща е за използване в средно и голямо стопанство. Транспортната є ширина
е 3 метра, има дискове с офсет на изсяващия апарат, както и сензор за всеки един
изсяващ апарат. Системата за закрепване
на изсяващите апарати Crossflex е на индивидуално рамо, с индивидуален контрол
на натиска, пневматична спирачна система, маркери и др.
Есенната сеялка Kuhn Espro 6000 RC
е изключително гъвкава и високопроизводителна, благодарение както на широкия

диапазон на сеитбената норма от 0,100 кг/
дка до 43 кг/дка, така и на едновременното влагане на торове, което спестява производствени разходи. Това се постига и с
възможността за едновременно извършване
на две операции – сеитба и торовнасяне.
Благодарение на бункера с два отсека може

да се прилага тор под корена по време на
сеитба. Kuhn Espro 6000 RC също може да
сее два различни вида семена или пък да
се използва целият бункер за засяване на
основната култура. Конструкцията на сеялката включва два реда работни дискове,
следвани от притъпкващ ролер и изсяващ
апарат Crossflex с уплътняващи колела. Има
допълнителен ред от единични дискове, зад
работните дискове, за влагане на тора или
втория вид семена.
Есенната сеялка Kuhn Espro 6000 RC
е машина на годината в категория „Сеялки” за 2015 г. на изложението SIMA във
Франция.
По материали на Мегатрон
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АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

Тел: 0884/500 480; 0884/172 712

l Чистене
l Калибриране
на семена
l Обеззаразяване
l Семена за посев:
Cellule-EuclideBasilio

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

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)
тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

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

Есенната сеялка!

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

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

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

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

www.technosimbg.com
гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811
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

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
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

 Айфеловата кула е най-поcещаваният платен монyмент
в cвета!
 По cвета има над 30 нейни копия. На мини ваpиант
на Айфеловата кула cе pадваме и ние. Копието cе намиpа в
кypоpта "Златни пяcъци".
 Айфеловата кула в чиcла: 500 cлyжители, 18 038 паpчета ковано желязо, 10 000 тона тегло, 1665 cтъпала, 324
метpа виcочина.
 Гycтав Айфел pазполагал cъc cобcтвен апаpтамент,
pазположен на въpxа на Айфеловата кула.

www.nika2.com

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