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* 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.

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 

прикачен инвентар 
по избор

най-изгодното 
пакетно предложение

трактор 
New Holland

София (087) 9646428
Благоевград (087) 6646448
Враца (087) 9646478
Плевен (087) 6646495
 (087) 9646678
В. Търново (087) 6464713
Силистра (087) 9646471
Русе (087) 9646411
 (087) 9646451

За връзка с търговски екип:
Шумен (087) 7646423
Бургас (087) 7176464
Добрич (087) 8646471
 (087) 8181777
Ст. Загора (087) 6646498
Харманли (087) 9646424
Пловдив (087) 6464716
Регионален дилър Добрич  
Агрохол (088) 8266677

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
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www. nolis-bg.com

И Н О В А Ц И И 
ВСИчКО зА зЕМЕдЕЛИЕТО

      Фирма “Мерки и Теглилки-КН” ООД е основана 
през 1994 година от експерти със забележителни 
познания в областта на измервателната техника и е 
специализирана в теглоизмерването.
       Дългогодишната практика е свързана с отлично 
качество на нашите продукти. Предлагаме на своите 
клиенти полезна информация и практически съвети 
за употребата и приложението на всички произведени 
модели везни. 

●  Автомобилни електронни везни (метални или бетонни) с обхват 
      от 10 000 кг до 80 000 кг и от 1 до 24 м;
●  Електронни платформени везни;
●  ЖП везни;
●  Преустройство на механични автомобилни везни в електронни;
●  Изработване на нестандартни електронни везни, изцяло 
      съобразени с изискванията  на възложителите.

ИЗРАБОТВА:

     Разполага с подвижна лаборатория, оборудвана с 50 броя еталонни теглилки и мотокар, 
необходими за проверка на всяка автомобилна везна.
     Изработените от нас  автомобилни везни притежават Европейски сертификат  CE–ROT 067/2012 
от MDM CERTIFICARE и oдобрение на система по качеството на производството № BG–Q–17–005.                                             

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ОПИТ, 
КОРЕКТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН
Русе 7005, бул. Родина № 80

тел./факс: 082/844 469 
моб. тел.: 0888 85 70 85, 0878 27 75 75

e-mail: mit94@abv.bg;     www.merkiiteglilki.com
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Отличие

ФОРМуЛяРИТЕ зА  учАСТИЕ МОжЕ дА НАМЕРИТЕ НА САйТА  
www: zemedelskatehnika.com

V-ТО юбИЛЕйНО ОТЛИчИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИзАЦИяТА НА зЕМЕдЕЛИЕТО”

 дължина – 5950 мм
 Височина – 3050 мм
 Ширина – 3250 мм
 Маса – 720 кг
 Шум – 51 децибела
 Най-ниска височина на косене – 80 мм
 Най-висока височина на косене – 600 мм
 Скорост на косене – 2-7 км/ч

 двигател – 7-цилиндров 
   AgcoPower 9,8 
 Мощност – 431 к.с.
 дебит на хидравликата – 440 л/мин.
 Вал за отнемане на мощност – 
   Двоен 1000 & 1000 E
 Навесна система - подемна сила – 11 500 кг

Повече информация на стр. 4

Категория: Работни машини
ОКОПЕН КуЛТИВАТОР 

зА ЛАВАНдуЛА

 Височина – 1500 мм
 Широчина – 2360 мм
 дължина – 2100 мм
 Скорост на обработка – до 12 км/ч.
 дълбочина – 120 мм
 Тегло – 450 кг
 Работни органи – БЕЛОТА

Категория „Енергетични машини”
ВЕРИжЕН ТРАКТОР 
Fendt 900 Vario Mt

Категория: Работни машини
КОСАчКА зА ЛАВАНдуЛА 

„МПЛ МАГдАЛЕНА“

Направление 1 - „български производители на земеделска техника” Направление 2 - „Иновации”

Направление 2 - „Иновации”
 КЕСЕРИ ЕООд - с. Лясково, общ. Айтос, животновъдство
 зКПу „Калакоч-92“ - с. Ковачевец, общ. Попово, смесено производство

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

 Капацитет на резервоара за препа-
рат – до 6000 л 

 Роторна помпа, капацитет – 
     785 л/мин.
 Работна ширина – 24 до 36 м 
 Вътрешен радиус на завиване – 3,14 м
 Клирънс на ходовата част – 120 см 
 Ширина на пръскачката – 2,55 м

Повече информация на стр. 4

Категория „Самоходни машини”
САМОХОдНА ПРъСКАчКА
Fendt, МОдЕЛ rogator 655

XXVI

28.08. - 31.08.2018  ●  СК ПРОСТОР, Добрич

Ви кани на

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ 
ЗА КОСЕНЕ И ПРИБИРАНЕ 

НА ЛАВАНДУЛА
9500, Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” 71

Tel.: +359 877 666 817 ; +359 878 666 762
E-mail: d.slavov@lavendermash.com

МАШИНОСТРОЕНЕ-ДС
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Област Добрич

зЕМЕдЕЛИЕТО В ОбЛАСТ дОбРИч

уНИКАЛНА КуЛТуРАзЕМЕдЕЛСКО ОбРАзОВАНИЕ
Професионална гимна-

зия по аграрно стопанство, 
добрич е първото земедел-
ско училище в добруджа 
и е създадено през 1906 г. 
Към настоящия момент в нея 
се обучават 200 ученици по 
следните специалности: тех-
ник на селскостопанска тех-
ника, фермер, агроеколог.

Гимназията разполага със 
100 дка двор и 1770 дка земя, 
предоставена от Държавен 
поземлен фонд. Учениците 
си провеждат практиката на 
своята земя с обновена земе-
делска техника, закупена от 
дарения на благотворителни 
вечери и на арендатори от 
Националната асоциация на 
земеделските производители 
в България и други партньори.

По програма Еразъм 20 
ученици през март 2019 г. ще 
бъдат на стаж в гр. Миланезе 
- Италия в биологични фирми 
и в технически работилници. 

завършилите гимназията 
получават: Диплома за сред-
но образование; Свидетелство 
за професионална квалифика-
ция; Водач на МПС категория 
“В“ (любител шофьор); Кате-

Развитието на съвре-
менното земеделие следва 
категорична тенденция към 
постепенна диверсификация 
на производството. Това на-
лага земеделските стопани да 
отглеждат по-голям брой кул-
тури в текущия сеитбооборот, 
като осигурят разнообразна 
продукция. Съществен мо-
мент от цялостната визия на 
земеделското стопанство са 
зърнено-житните култури. В 
последните години се наблю-
дава известно редуциране на 
тяхното разнообразие. Тра-
диционни култури като ръж, 
ечемик, овес, просо, мохар, 
намират все по-малко раз-
пространение. Добрите 
земеделски практики и Евро-
пейското законодателство в 
областта на селското стопан-

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 6

гория „Ткт“ (водач на колес-
ни трактори); Категория „Твк“ 
(правоспособност за работа с 
верижни и колесни машини и 
инвентар към тях); Категория 
„Твк –З“ (правоспособност за 
работа с прибираща самоход-
на техника). 

От възпитаниците на гим-
назията 70% веднага започват 
работа в аграрния сектор, а 
останалите 30% продължават 
обучението си предимно в 
Аграрния университет – Пло-
вдив, Техническия универси-
тет – Русе, Техническия уни-
верситет – Варна.

Професионалната гим-
назия по аграрно стопан-
ство притежава две музейни 
сбирки с фотоси и земедел-
ска техника от началото на 
ХiХ до края на ХХ век.

По материали на ПГАС

ство обаче толерират подобно 
разнообразие. От една стра-
на, то се постига чрез уве-
личаването на традиционни 
за даден район култури, а от 
друга – чрез въвеждането на 
нови култури, отличаващи се 
като изключително подходящи 
за отглеждане при конкретни 
условия. Подобна култура за 
нашата страна, която намира 
все по-голямо приложение 
и разпространение, е трити-
кале.

О б л а с т н и т е 
дирекции "Земе-
делие" са спе-
ц и а л и з и р а н и 
териториални ад-
министрации към 
министъра на зе-
меделието, храни-
те и горите. Те са 
юридически лица 
на бюджетна из-
дръжка със седа-

лища в съответните областни градове и 
са второстепенни разпоредители с бю-
джет към МЗХГ. Дирекциите подпомагат 
министъра на земеделието, храните и 
горите при провеждането на държавна-
та политика в тази област, както и при 
прилагането на Общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз.  

Нашата дирекция отговаря за те-

риторията на oбласт Добрич - една от 
водещите в аграрния сектор. С измене-
ние на Закона за прилагане на общата 
организация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз и Закона 
за регистрация и контрол на земеделска 
и горска техника (ЗРКЗГТ), експертите от 
бившата Служба по зърно в Добрич и 
Контролно-техническата инспекция (КТИ) 
в града са преназначени като служители 
в ОД „Земеделие“ в Добрич от началото 
на 2016 г. Тяхната дейност се добави към 
задълженията на дирекцията.

Основните трайни показатели с ци-
фрово изражение за област Добрич са, 
че тя е разположена върху територия с 
площ от 4 719 кв. км, което представлява 
4,24% от територията на Република Бъл-
гария. Обработваемите земеделски земи 
са 344 558,3 хектара или 7,1% от използ-
ваната земеделска земя в България. 

Към 01.08.2018  г. в област Добрич има 
регистрирани 5437 бр. трактори, 928 бр. зър-
нокомбайни, 1301 бр. друга самоходна 
техника, 3674 бр. тракторни ремаркета и 
14792 бр. машинен инвентар. Този обем 
на машинния парк изисква доста време 
и труд за извършването на техническите 
прегледи, които са регламентирани в ЗР-
КЗГТ. Спрямо данните от последните 3 
години се наблюдава намаляване регис-
трацията на нови трактори за сметка на 
закупените употребявани. Тези тенден-
ции са налице и при зърнокомбайните и 
другата земеделска техника и инвентар. 
Това вероятно се дължи на фактите, че 
земеделците вече са достатъчно обезпе-
чени с техника. Към момента са извър-
шени по график прегледите на техниката 
в областта, както и тези, осъществявани 
по време на жътвената кампания на ес-

сорт "АТИЛА" сорт "КОЛОРИТ"

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО
гр. Добрич – 9300   бул.”25-ти септември” № 86

тел./факс: 058/602 203 – Директор; 0878/103 207 – ПДУД; 
058/602 764; 058/603 307; E-mail: tmss_dch@abv.bg 

ПРИЕМ 2018/2019
      Професия: Фермер
      Специалност: Производител на селскостопанска 
продукция  III степен на професионална квалификация
      Професия: Техник на селскостопанска техника
      Специалност: Механизация на селското стопанство  
III степен на професионална квалификация
      Професия: Агроеколог
      Специалност: Агроекология – 
III степен на професионална квалификация
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ИНОВАТИВЕН ВЕРИжЕН ТРАКТОР Fendt

НОВИ ПРЕдЛОжЕНИя ОТ бИОСА
Най-доброто решение за 

предстоящата кампания по 
прибиране на реколтата и 
подготовка на семената за 
посев, е най-новото пред-
ложение от БИОСА ЕООД 
за българските фермери. 
Фирмата има удоволстви-
ето да предложи на своите 
настоящи и бъдещи клиен-
ти дВОЕН ВъздуШНО-СИ-
ТОВ СЕПАРАТОР. Това е 
най-ефективната машина за 
почистване на широка гама 
от семена и зърнени кул-
тури, като нахут, пшеница, 
слънчоглед, грах, царевица, 

боб, леща, ориз, рапица и 
много други. Машината га-
рантира много висок капа-
цитет при различните видо-
ве семена за обработка и 
най-добър краен резултат на 
почистения материал. Ком-

бинацията от два въздушни 
екрана и вибро-сита, я пра-
ви най-доброто решение за 
малките стопанства и в съ-
щото време е незаменима 
част от всяка линия за по-
чистване и обработка на се-
мена и зърнени култури. 

БИОСА представи маши-
ната на последните няколко 
селскостопански изложения, 
където тя се радваше на ог-
ромен интерес от български-
те фермери и вече успешно 
работи в няколко стопанства. 

С доказани качества и 
ефективност са и другите ма-
шини за почистване и сорти-
ране на семена, които фир-
мата от години предлага на 
пазара в България и Европа. 

Двоен въздушно-
ситов сепаратор

Фотосортираща 
машина

бИОСА предлага най-до-
брите машини за първона-
чално-грубо почистване: 
въздушни сепаратори, ка-
мъко-отделители, кали-
братори, гравитационна 
маса и други. А машините 
за фото-сортиране и рент-
генова детекция от най-но-
во поколение гарантират на 
фермерите 100% чистота на 
крайния продукт за всички 
видове семена и зърнени 
култури.

бИОСА кани всеки фер-
мер, който се интересува 
от техниката, която тя пред-
лага, да посети фирмения 
шоурум в град Разград. На 
място ще може да види ма-
шините в действие и да се 
запознае по-отблизо с тех-
ните качества и характерис-
тики. 

БИОСА приема и поръчки 
за почистване и калибрира-
не на семена и зърнени кул-
тури.

бИОСА ЕООд – гаранция 
за високо качество и ефек-
тивност на разумни цени!

По материали на бИОСА

Верижният трактор Fendt 900 
Vario Mt дава възможност да се въз-
ползвате от сцеплението с почвата. 
Това е мощен трактор за изключително 
ефективна обработка на големи площи. 
Предназначен е за различен широко-
захватен инвентар, за най-стръмните 
наклони на терена и най-трудните ус-
ловия за работа.

Тракторът е идеален за предиз-
викателствата на полето, благодаре-
ние на: седемцилиндров двигател Agco 
Power, с мощност 431 к.с.; Fendt iD кон-

цепция за работа на ниски обороти на 
двигателя; Fendt пневматична система; 
Концепция за задвижване Fendt Vario 
Drive; Mobil Trac System с голяма кон-
тактна зона; Smart Ride окачване на 
шасито; Окачване Constant Grip; Окач-
ване на кабина Fendt; Fendt Variotronic 
с Vario Guide, Section Control, Variable 
Rate control, Vario Doc Pro; Дебит на хи-
дравликата до 440 л/мин.; Навесна сис-
тема, категория III/IV с подемна сила 
от 11 500 кг; Двоен ВОМ 1000 & 1000 E.

Контактната повърхност със земята 

е до 1935 кв. см. Това означава по-го-
ляма теглителна сила, по-малък натиск 
върху почвата, оптимално разпреде-
ление на тежестта по цялата контакт-
на повърхност, дори и с тежък товар. 
Теглото е винаги разпределено върху 
максимална контактна повърхност, а 
мощността също се предава постоян-
но. Един хидравличен цилиндър, монти-
ран на рамата на шасито, избутва меж-
динните колела напред и по този начин 
създава обтягане, така че теглителната 

ПРъСКАчКА Fendt - rogator 655
Продължава на стр. 8

Пръскачката Fendt rogator e са-
моходна машина за професионалисти. 
Гъвкава и бърза, ефективна и нежна при 
работа, мощна и лесна за управление. 
С помощта на функциите Section Control, 
Variable Rate Control и Vario Rate Pro 
ефективността се увеличава значително.

Пръскачката Fendt rogator 655 
e еманация на понятието "Иновации": 
Перфектна позиция на крилата и следе-
не на профила на терена; Нисък център 
на тежестта; Капацитет на резервоара 
за препарат – до 6 000 литра + 500 ли-
тра за чиста вода; Индукционен бункер 
с център на управление Opti Flow; Въ-
трешен радиус на завиване само 3.14 м; 
Гуми до 2,05 м и ъгъл на завиване от 35°; 
Гладка ходова част с клирънс 120 см; 
HydroStar CVT безстепенна трансмисия 
в комбинация с главини за колела; CDS 
(Control Drive System); Роторна помпа с 

капацитет от 785 л/мин.; Кабина Fendt 
Vision с пространство над 4 м3, пер-
фектна всестранна видимост, климатик, 
сертифицирана кабина; 16 т товар при 
теглене.

Шасито е конструирано за опаз-
ване на почвата. Независимо от съ-
държанието на резервоара, разпре-
делението на тежесттта при работа 
винаги е 50:50. Четирите големи колела 
и еднакъв диаметър гарантират макси-
мална контактна площ. Системата за 
управление 4х4 поддържа успоредно 
движение, дори и при завиване. В дви-
жение, ширината на следата може да 
се регулира от 1,80 м до 2,25 м – ди-
ректно от кабината.

FENDT ROGATOR 655 се предлага с 
алуминиеви крила с ширина от 24 до 36 
метра. Държачите на дюзите са монти-
рани на профила на рамата, за да ги 

предпазят. Когато крилата са сгънати, 
те остават защитени откъм страната на 
резервоара. Затова и ширината на пръс-
качката е само 2,55 м – за оптимизиране 
на транспортирането и предотвратяване 
от увреждане. 

Ротационната помпа с опционален 
модул, задвижвана от бордовата хидрав-
лика load sensing, захранва всички части 
за разпределение на течност по систе-
мата. 

Пръскачката Rogator e напълно 
ISOBUS-съвместима. Според експертно-
то мнение на специалистите от Fendt, 
тя е най-добрата машина за растителна 
защита, която може да бъде предложе-
на. Стабилна е за работа с висока ско-
рост и се превръща в съществен висо-
копроизводителен елемент за ефективно 
и печелившо земеделие.

По материали на Златекс
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МАШИНИ ВТОРА уПОТРЕбА
КОМБАЙНИ

Марка / модел K.С.
Година на 

производство
Мото 

часове
New Holland - TX 65 280 2002 1370
Massey Ferguson - MF7256 270 2003 5867
Massey Ferguson - MF7272 Cerea 300 2004 5684
Massey Ferguson - MF7274 Cerea 350 2008 3930
John Deere - JD2256 250 1999 6540
Claas – MEGA 204 200 1999 4360
Challenger - CH680 460 2008 2000
Challenger - CH680 460 2009 2720
Challenger - CH680 460 2009 935

ТРАКТОРИ

Марка / модел К.С.
Година на 

производство
Мото 

часове
CASE - MX270 270 2002 6000
Valtra - T202V 211 2009 4723
Valtra - N143H3 140 2014 1445
Massey Ferguson - MF8280 280 2005 11300
Massey Ferguson - MF8480 315 2009 10935

Massey Ferguson - MF8690 370 2012 1600
Challenger – MT765С 355 2010 7250
Challenger – MT765А 310 2003 12900
Claas - Challenger - CH85E 410 1998 13873
New Holland - T7040 185 2009 4004
New Holland – TM 190 200 2003 6660
New Holland – TM 190 200 2003 12045
Landini – Ledjend DT180 180 2002 10783

ИНВЕНТАР

Марка / модел
Година на  

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

за контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.С.
Година на 

производство
Мото

часове
John Deere 9620RX 620 2016 1137
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
John Deere 6920S 160 2004 9106
DeutzFahr L720 220 2008 4600
John Deere 8430T 335 2008 3700
New Holland T8030 270 2003 7370
New Holland T8030 270 2003 7420

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

ВАРЕКС ООд

ТРАКТОРИ

Марка / Модел 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
CHALLENGER MT 845 C 455 2010 6900
VALTRA S 280 280 2008 6240
VALTRA S 260 260 2006 4700
CLAAS XERION 3300 335 2008 5980
CASE MXM 310 Magnum 310 2006 7783
CASE 210 Puma 210 2008 8548

за контакти: 0878 818 144, www.zlatex.com, зЛАТЕКС

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

МАЛКИ ОбяВИ
• Продавам слънчоглед за предприятия за прера-

ботка. Тел.: 0877/354 001.

in MeMoriaM
С прискърбие съобщаваме, че на 

16.08.2018 г. почина нашият колега и 
дългогодишен служител на Контрол-
но-техническа инспекция

инж. Никола Петков Николов
Отиде си инженерът, отдал целия си 

активен трудов живот за механизация-
та на земеделието. Един от първите ви-
пускници на ВИММЕСС - Русе. Работил 
до пенсионирането си в регионалната 
служба на КТИ – Русе. 

Инж. Николов беше активен участник и коректив при 
изработване на Закона за регистрация и контрол на земе-
делската и горската техника (1998 г.).

Сбогом на „бачо Кольо”!
човекът с главно „ч”. 

От колегите в КТИ, вестник "Земеделска техника"

ИНВЕНТАР

Марка/модел Работна 
ширина

Година на 
производство

Корпусен плуг Ovlac SSH 6+1 Регулира се 2015

Корпусен плуг Ovlac SSF 6+1 Регулира се 2013

Сеялка Junkkari Maestro 400 4 м

Сеялка Sulky MaxDrill TRW 4 м

Сеялка Sulky Optiline Pro 3 м 2008

За контакти: 0884 266 107; 0882 948 304, Оптиком
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Тритикале е първото създадено от 
човека културно растение, което обеди-
нява полезните свойства и качества на 
своите родителски форми – пшеницата 
и ръжта. Съвременните сортове са про-
дукт на сложна хибридизационна схема 
и биват означавани като вторични хек-
саплоидни тритикале. Получаването на 
днешните сортове е комплексен процес, 
който е свързан с множество трудности 
и отнема на селекционерите от цял свят 
около 100 години.

Тритикалето се характеризира с 
множество особености, които го правят 
подходяща култура за отглеждане в ра-
йони с неблагоприятни климатични усло-
вия. Същевременно културата притежава 
по-голямо съдържание на незаменимата 
аминокиселина лизин, голямо количество 
фибри, каротеноиди и арабиноксилани в 
зърното. Това го превръща в много до-
бър зърнен фураж и потенциална продо-
волствена суровина за тестени изделия. 
Тритикале се отличава и с много висо-
ка устойчивост на икономически важни 
болести като брашнеста мана, кафява и 
жълта ръжда. На практика културата не 
се напада от видовете главни (мазна, 
праховита, вджуджаваща), поради което 
нуждата от обеззаразяване преди сеитба 
напълно отпада. Тритикалето не е взиска-
телно към торене. Предпочита ниски аз-
отни норми (до 3-4 kg активно вещество 
на декар). Всички тези особености го оп-
ределят като изключително перспективна 
култура за нашата страна.

В добруджански земеделски инсти-
тут селекционната програма по тритика-

ле започва още през 1965 г. Това дава 
основание да се счита, че нашата страна 
е един от пионерите в разработването и 
внедряването на новата култура. Първото 
хексаплоидно тритикале Т-АД е създаде-
но през 1967 г. от проф. Стоян Цветков. В 
резултат на продължителна и интензивна 
селекция до 1990 г. в страната са регис-
трирани и навлезли в практиката сорто-
вете тритикале АД-7291, Вихрен, Заряд и 
Персенк. Те се характеризират с добра 
продуктивност и качество на зърното. Все 
още обаче пред тези сортове стои про-
блемът с ниската студоустойчивост. След 
2000 г., като резултат от нова селекция, 
водена от проф. Валентин Байчев, до на-
стоящия момент са регистрирани 11 нови 
сорта тритикале – Колорит, Атила, Акорд, 
Респект, Бумеранг, Ирник, Добруджанец, 
Ловчанец, Дони 52 и Борислав. Всеки от 
тях притежава ценни характеристики и 
висок потенциал за добив, което ги пра-
ви подходящи за отглеждане при разно-
образни почвено-климатични условия. 
Същевременно сортовете се отличават 
значително един от друг както по своите 
основни компоненти на продуктивността, 
така и по нивото на толерантност към от-
делните видове абиотичен стрес. 

Характеристика на някои сортове 
тритикале, създадени в дзИ, Г. Тошево:

Колорит. До настоящия момент над 
50% от площите в страната, засявани с 
тази култура, се заемат от сорт Колорит. 
Сортът се характеризира със сравнител-
но малка височина на растенията – 125-
135 cm. Същевременно той е значително 
по-ранен от останалите сортове. Десетго-
дишни данни показват, че изкласяването 

му е около 5 - 6 май. Класовете се озър-
няват добре, характерна особеност е ви-
соката фертилност и големият брой зърна 
в клас. Зърната са със средна едрина – 
между 45 и 48 g. Хектолитровото тегло е 
малко по-ниско спрямо останалите сор-
тове – 70-71 kg. Недостатък на сорта е 
по-ниската студоустойчивост. Въпреки 
това данните показват, че понася добре 
температури до -18 - -20°С. Толерантен е 
на видовите ръжди и брашнеста мана.

Атила. Сортът се характеризира с 
много добра надземна биомаса, която го 
прави подходящ освен за зърно, за про-
изводство на силаж, а също така за би-
огаз и биоетанол. Той е високодобивен, 
като добивите са стабилни по години и 
често превишават 700 kg/da. На височина 
достига до 145 cm, а при повишени нор-
ми на торене или при торене с оборски 
тор – до 160 cm. Поляга сравнително сла-
бо поради повишения стъблостой. Брати 
много добре, като броят на класоносните 
стъбла често превишава 700 броя на m2 
при сеитбена норма 550 кълняеми семена 
на m2. Отличава се с високо хектолитрово 
тегло, което го прави подходящ и за про-
изводство на хляб. Класовете са дълги, 
добре озърнени, а масата на 1000 зърна 
достига до 55-60 g. Отличава се с добра 
и много добра студоустойчивост – между 
тази на стандартите обикновена пшени-
ца №301 и Безостая 1. Толерантен е към 
икономически важните болести – кафява 
ръжда и брашнеста мана. Характеризира 
се и с много добра сухоустойчивост.
Христо Стоянов, проф. Валентин байчев

ДЗИ – Генерал Тошево
(Следва)

уНИКАЛЕН ПРОдуКТ С РАзНООбРАзНО ПРИЛОжЕНИЕ
Продължава от стр. 3

за справки: tел: +359 884 335 054; e-mail: krum_muchev@abv.bg

ПРОдАВА:
l Лентов замразителен тунел Frigoscandia turkey, 

амоняк, 2.2 т/час - 62 000 €
l Лентов замразителен тунел Frigoscandia turkey, 

амоняк, 3.6т/час -  75 000 €
l Парен котел нафта, мазут, метан, окомплектовка - 

19 000 €
l Пълначен и дозиращ барабан за консерви Femia - 

1000  €
l Машина за вадене на костилки и машина за махане 

на дръжки, Herbort пакет – 2200 €
l Казани неръждавейка 2 т – 400 €
l барабанна миялна машина - 4 900 €
l Машина за рязане на картофи на четири - 1 900 €
l Машина за рязане на шайби прави и къдрави - 2 900 €
l Машина за рязане на кубче и пръчки Херборт – 2900 €
l Лентов бланшор/ пържене картофи, Холандия - 9 900 €
l Шнеков бланшор, Холандия – 9 900 €
l Стационарен пост термозалепване 10 бр. – 100 €
l Вертикален пакетиращ автомат с 12 бр. кантара, 

захранващ и изходящ конвейр – 9 900 €
l Теглови дозатор с обслужащи елеватори  – 4 900 €
l Машина за кашониране – 900 €
l Машина за бъркане на миксове 200 л – 900 €
l Вибросепаратори/трасини - 1 900 €
l Приемни бункери, елеватори – 1 100 €
l Лентови конвейри  – 9 90 €
l Лабораторно оборудване - Рефрактомер, дести-

латор, автоклав, стерилизатор, стерилизатор – сушилна, 
термостат с контактен термометър, водна баня с две 
гнезда, калометър за нитрити, калометър за нитрати, 
бактерицидни лампи 15 кв – 3 бр., РН – метър, миксер, 
влагомер, маса лабораторна, колонка енергийна, маса 
лабораторна с мивка, стол, епруветки, колби, консумати-
ви и др. - 3900 €

      ЛИНИя зА ПРЕРАбОТКА НА ЦАРЕВИЦА,  Словакия - 
1500 кг/час – 24 000 €
l Машина за белене на царевица; Машина за рязане 

на царевица – 2 бр.; Лентови транспортьори – 2 бр.; Лентов 
елеватор захранващ - 1бр.

    ЛИНИя зА ПЕчЕНЕ И бЕЛЕНЕ НА чуШКИ, метан, 
Гьозтепе – 20 т/24часа - 19 000 €
l Машина за печене на чушки 4 бр.
l Машина за белене на печени чушки
l Приемен бункер към лентов елеватор
l Лентов елеватор 
       ЛИНИя зА чИСТЕНЕ И РязАНЕ НА чуШКИ, Гьозтепе, 

1.5 т/час – 15 000 €
l Приемен бункер към лентов елеватор; Лентов еле-

ватор; Машина за цепене и чистене на семенници чушки; 
Лентов конвейeр

       ЛИНИя зА бЕЛЕНЕ НА КАРТОФИ, Холандия, 1.6 т/час 
– 24 000 €
l Приемен бункер към лентов елеватор; лентов елева-

тор; парен белач; лентов елеватор; четкова миялна машина 
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зЕМЕдЕЛИЕТО В ОбЛАСТ дОбРИч
Продължава от стр. 3
енниците. Предстоящи са прегледите по 
време на есенната кампания за приби-
ране на слънчогледа и царевицата.

Влошените, нетипични за летния сезон, 
атмосферни условия неминуемо ще ока-
жат влияние върху добивите и качеството 
на селскостопанската продукция. На този 
етап нашата област се оказа от по-малко 
засегнатите от градушки и наводнения, но 
ненавременните обилни дъждове оказаха 
своето влияние. Спрямо миналогодишни-
те показатели площите с пшеница в об-
ластта са се увеличили с около 9000 дка. 
и са 1 221 971 дка. Добивите тази година 
са средно около 540 кг/дка и наистина 
са по-ниски сравнено с тези от 2017 г. - 
598 кг/дка. Като цяло и самият процес по 
прибиране закъснява през настоящата го-
дина. При ечемика неблагоприятното време 
не се отрази и добивите през настоящата 
година – 540 кг/дка са по-високи от минало-
годишните – 466 кг/дка. Площите с ечемик 
тази година в областта бяха 18 664 дка. 
При маслодайната рапица от 171 260 дка 
средно добивът тази година бе 266 кг/дка 
при 295 кг/дка за миналата година. При 
лавандулата, която трайно навлезе като 
култура в областта – засетите площи са 
39 640 дка, добивите също се понижиха 
тази година – среден добив 524 кг/дка при 
608 кг/дка през миналата година. По от-
ношение на качеството на реколтата, то 
резултатите от извършваните проби се 

анализират в МЗХГ.
В област Добрич бяха открити четири 

огнища на птичи грип. В с. Стефаново във 
ферма за отглеждане на патици два пъти 
се възобновява това огнище. Първият път 
в края на 2017 г. са унищожени 10 883 бр. 
пекински патици и 19 200 бр. яйца, а вто-
рият път през 2018 г. – 36 000 еднодневни 
и 24 406 патици. В Генерал Тошево е за-
сегната ферма за отглеждане на кокошки 
носачки. Унищожени са 144 000 кокошки и 
1 110 000 бр. яйца. В Дончево е засегната 
ферма за отглеждане на кокошки-носач-
ки. Унищожени са 360 000 бр. кокошки и 
3 330 000 бр. яйца. Четвъртото огнище е в 
домашен двор в с. Миладиновци – там са 
унищожени 50 бр. гълъби, пуйки и кокош-
ки. Загубите на засегнатите птицеферми 
са големи. Някои от фермите все още са 
под карантина. Взети са всички необхо-
дими мерки за неразпространение на бо-
лестта „птичи грип“.

По отношение на усложнената епи-
зоотична обстановка в Румъния и опас-
ността от прехвърляне на българска те-
ритория на болестта африканска чума 
по свинете, компетентните органи са 
предприели превантивни мерки за недо-
пускане това да се случи.  Някои от тях 
са изграждане на телено заграждение 
по граничната полоса на сухоземната 
граница с Румъния, обеззаразяване на 
влизащите автомобили на гранично-про-
пускателните пунктове и недопускане 

пренасянето на месо и месни продукти 
за лична употреба. Допълнително се 
вземат мерки за отстрел на диви свине, 
обходи и вземане на проби от открити 
мъртви диви животни.  На територията 
на областта се намират и няколко големи 
свинекомплекса – в Дъбовик, Къпиново, 
Козлодуйци, Карапелит и Миладиновци. 
Областна дирекция по безопасност на 
храните в Добрич контролира предпри-
емането на мерки за биосигурност в тези 
индустриални ферми.

Със заповед на областния управител 
№ОКД-11-02-3/25.07.2018 г. е създаден 
Областен координационен щаб, който 
координира и организира изпълнението 
на мерките за предотвратяване разпрос-
транението, ограничаване и ликвидиране 
на болестите, определени със Заповед 
№ РД 09-647/16.07.2018 г. на Министъра 
на земеделието, храните и горите и на 
необходимите съпътстващи мерки за те-
риторията област Добрич.

Има още много да се желае за подо-
бряване земеделското производство. 
Но нашата дирекция винаги е работила 
за подобряване осъществяването на 
дейностите на земеделските произво-
дители по отношение на администри-
рането, регистрациите и редица други 
дейности свързани с работата на тази 
структура.

Инж. Десислава Иванова,
Директор на ОД „Земеделие“ Добрич
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ИНОВАТИВЕН ВЕРИжЕН ТРАКТОР Fendt
сила не се губи. Правилно-
то налягане се настройва 
автоматично и се контро-
лира удобно посредством 
Vario-терминал 10.4“ 

Fendt 900 Vario Mt има 
уникална система на окач-
ване. Централният носач по-
нася отклонение от 11° - за 
постигане на най-добро ко-
пиране на терена.  

Революционното задвиж-
ване Fendt Vario Drive е адап-
тирано оптимално за Fendt 
900 Vario MT, в резултат на 
което се получава ефективно 
безстепенно задвижване за 
верижния трактор. Получа-
ва се трансмисия с огромна 
мощност и най-добър ком-
форт за движение. Благода-

рение на задвижването Fendt 
Vario Drive можете винаги да 
управлявате автоматично в 
границите на най-ефективния 
диапазон. Тракторът дости-
га транспортна скорост от 
40 км/ч при ниски обороти 
– 1550 об/мин. Заедно с кон-
цепцията за ниски обороти 
на двигателя Fendt iD, се по-
лучава голяма мощност при 
възможно най-нисък разход 
на гориво. Хидравличната 
система е проектирана за 
максимална производител-
ност и предлага опцията за 
до 440 л/мин. производител-
ност при 1700 об/мин. 

Кабината предлага отли-
чен изглед във всички посо-
ки, благодарение на ниските 
странични линии, тесните ко-

лони и удобно разположения 
ауспух с каталитичен конвер-
тор със SCR. Остъклена площ 
от 6,27 м2 осигурява пълен па-
норамен изглед и превръща 
кабината в светло и приятно 
работно място, а Vario-терми-
налът е ключов елемент за 
всички интелигентни решения.

Именно изключителните 
детайли на Fendt превръ-
щат тази верижна машина в 
перфектен съюзник на фер-
мера – за здрави култури и 
високи добиви! защото зе-
мята е само една, а с Fendt 
ние я съхраняваме.

По материали на Златекс

Продължава от стр. 4

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg
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Фирмата е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в българия. От 
самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компю-
търни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и ин-
формационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски 
фирми и извършва комплексно обслужване.

l Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

l Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

l Системна настройка на сървъри и друго мрежово обо-
рудване

l Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
l Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

l Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютър-
на и електронна техника

l Teхническо, хардуерно и системно поддържане на ком-
пютърни системи и мрежи

l Предпечатна подготовка и печат
l Издателска дейност
l Доставка на консумативи

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

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

www: nolis-bg.com

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Айфеловата кула е тpябвало да бъде поcтpоeна в 

Баpcелона, но жителите на гpада cе обявили "пpотив" pеали-
зацията на пpоекта.

 Мъж пpави неycпешен опит да я взpиви. Пpичината - 
cветлината от нея влизала пpез пpозоpеца на cпалнята мy 
и мy пpечелa да cпи.

 Пpез 2007 година, любителка на вещите, cе "жени" за 
Айфеловата кула.

 По вpеме на Втоpата cветовна война, когато Париж 
пада под немска обcада, Хитлеp иcкал да cе кaчи на Айфело-
вата кула. В знaк на пpотеcт, фpанцyзи пpеpязали въжета-
та на аcансьоpите, за да не мy позволят да cе възползва от 
кpаcивата гледка на фpенcкaта cтолица.

Kaт. № 
309

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

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

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

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

ТАЛОН
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АКСЕРЕАЛ бъЛГАРИя ЕООд
Тел: 0884/500 480; 0884/172 712

l  чистене
l  Калибриране  

на семена
l  Обеззаразяване
l  Семена за посев: 

Cellule-euclide-
Basilio

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

Агростарт МК ЕООД
ПРОдАжбА И СЕРВИз  

НА зЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма  

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

Гаранционен 
и извънгаран-
ционен сервиз.

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

Свищов 5250, западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386, Факс: +359 631 48169

e-mail: sales_pulp@svilosa.bg,        www.svilosa.bg

ПН-98 и ПП-76 
(гранулиран калциев карбонат) – 

почвени подобрители  
за неутрализиране  

на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАд

〄㐄䀄㔄䄄㨀 ℄㸄䐄㠄伄Ⰰ 䌄㬄⸀ ᰠጄ⸀℄⸀ 〄㨄㸄㈄䄄㨄㠄 一㤀㤀ᴠⰀ 㔄䈄⸀㠀Ⰰ 䄄䈄⸀㐀Ⰰ
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	Произвежда - дискови  
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООд

Здрави машини  
на добри цени !

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

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ШАФРАН

                                                     За поръчка : 
Българска национална асоциация на производителите 
на шафран и биологични шафранови продукти.
Хасан Тахиров (управител) – 0889 842 702;   0877 020 299
e-mail: bulgariansa�ron@gmail.com; hasantahirov@abv.bg
oбщина Момчилград, местност „Стръмни рид” 
до Телевизионната кула, с. Звездец, общ. Кърджали

                 БНАПШ е на разположение на своите членове 
            и производителите на шафран със следните услуги: 
     Планиране и съвети за сеитба с различни размери луковици; 
     Машинна сеитба на различни размери – до 4 дка/ч; 
     Предлага луковици от специален сорт, който гарантира 
100% покълване и отговаря на нашите климатични условия; 
     Посредничество за пазари на готовата продукция.

Предлага луковици до края на м. септември

Машина за сеитба 
на луковици

Луковици за 
шафранов минзухар

    
    
     

  
 

   

Адрес:
гр. Добрич,
ул. “Антон Стоянов” 6
Телефон: 058 601484
E-mail: office@filipovinvest.com
Сайт: www.filipovinvest.com

ФИЛИПОВ ЕООД
Партньор за Вашата овощна градина

ФИЛИПОВ ЕООД е официален представител на фирма Feucht-Obsttechnik – Германия и AMB Rousset - Франция. 
Основната ни дейност е продажба на машини за обработка на овощни градини, за чупене и преработка на орех и лешник. 
Фирмата предлага демонстрации на машините, за всеки клиент, в реално производство за събиране и преработка на орех и 

лешник. Разполага с богат асортимент от машини, които обхващат целия цикъл: от раздрусването, събирането и 
преработката до чупенето до ядка

Линия за чупене на орех, която включва:
машина за чупене, обдухвател, транспортна лента,

доначупваща машина, сортираща маса и вибрационно 

   

сито за ядка

  

Машина за белене на зелената

           
 

обвивка на орех

    

           

 
      
                      

Калибратори

 
   

 
 
 
 
 
 
     

Комбайни за събиране на плодове
Рол-блитц - най-малката      

машина за събиране на плодове

ÒÅÕÍÎÑÈÌ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

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