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Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

27  
ГОДИНИ

www. nolis-bg.com

Подгответе се  
за следващия  
сезон на жътва 
с Интерагри 
България!

БИТКАТА
ПЕЧЕЛЯТ
САМО
ПОДГОТВЕНИТЕ

До края на  
октомври всички 
комбайни са на 
преференциални 
предсезонни цени. 

НОВО! С всеки комбайн получавате  
и подарък – колесар за хедер.

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

З Е М Е Д Е Л И Е  
Т Е Х Н И К А
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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”

Направление 2 - „Иновации”
l Венета Минчева – Генерал Тошево, обл. Добрич, полевъдство

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА 
 МЕЖДУНАРО

ОТ 24 ДО 29 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

АМОНИЕВ НИТРАТ, 
ПРОИЗВЕДЕН ОТ „НЕОХИМ“ АД

Посетете щанда ни в палата 11, място R 1
Плащате до края на септември, получавате до 15 октомври
Побързайте, количествата са ограничени!

0391/65 203Евро Ферт АД

www.eurofert.bg

0391/ 65 250

430 лв./ т

В настоящите условия за 
развитие на земеделието, 
селекцията и агротехниката 
на български сортове пол-
ски култури и отглеждането 
на различни породи прежив-
ни животни представляват 
определящ фактор за реша-
ване на актуалните пробле-
ми на селското стопанство. 
Нещо повече - те следва да 
се разглеждат като част от 
националната стратегия за 
развитието на българското 
земеделие и като гаранция 
за националната сигурност 
на страната ни. 

За постигане на целите 
на съвременното земеде-
лие все повече се налага 
задълбочаване на връзката 
и взаимодействието меж-
ду земеделската наука и 
селскостопанското произ-
водство. От първостепенно 
значение е и обменът на 
информация между учени на 
национално и международно 
ниво, споделянето и популя-
ризирането на вече реали-
зирани постижения и нови 
идеи, целящи издигането на 
земеделската наука на ново 
ниво, съответстващо на из-
искванията и предизвикател-
ствата на новото време.

С такава цел на 26 и 
27 септември 2018 г. в КК 
„Албена“ ще се проведе 
инициираната от Добру-
джански земеделски ин-
ститут – гр. Генерал Тоше-
во международна научна 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ПОЛСКИ КУЛТУРИ

конференция на тема „Съ-
временната селекция и аг-
ротехника на полски кул-
тури – залог за сигурност в 
земеделието“. Тематичните 
направления са обособени 
в разделите „Растениевъд-
ство” (Селекционни-гене-
тични изследвания и инте-
грирана растителна защита 
при полски и други култури 
и Агротехнически изследва-
ния при полски и други кул-
тури) и ”Животновъдство” 
(Селекционно-генетични 
изследвания при преживни 
животни).

Чрез това провеждане и 
публикуването на научните 
материали в сп. “Field Crops 
Studies” целим да очертаем 
перспективите в развитие-
то на съвременната расте-
ниевъдна и животновъдна 
селекция и да популяризи-
раме прилагането на инова-
тивни решения в селекцията 
и агротехниката на полски 
култури, които са предпос-
тавка за развитието на кон-
курентно земеделие.

По материали на ДЗИ, 
Генерал Тошево

Казвам се Венета Минче-
ва, собственик и управител 
съм на фирма „Калула-84” 
ЕООД. По образование съм 
зооинженер. Седалището ни 
е в Генерал Тошево, там са 
и земите, които обработва-
ме. Отглеждаме 125 дка пше-
ница, 70 дка царевица и 45 
дка слънчоглед. Целият ни 
работен цикъл е биологичен. 
За пшеницата разчитаме на 
български меки и хлебни 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗЕМЯТА,  
ЗА ДА СА ЗДРАВИ СЪРЦАТА

Венета Минчева, земеделски производител,  
пред в. „Земеделска техника”

Милена и Венета Минчеви
сортове - „Ивета” и „Деме-
тра”. Всяка една наша про-

дукция е сертифицирана. 
Слънчогледът ни става за 
чоплене и е маслодаен. 
Царевицата се използва 
основно за храна на жи-
вотни.

Продължава на стр. 6
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СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил 2500, ул. „Софийско шосе”; тел. 078  52 2612;  
факс: 078 52 4036; e-mail: iz_kn@abv.bg

Специализирано научноизследователско учреждение за решаване 
на научни и научно-приложни проблеми на овощарството, лозарство-
то и зеленчукопроизводството. Интродукция, селекция и семепро-
изводство на овощните видове ябълка, череша, слива, вишна, круша, 
грозде, ягода, малина, капина, касис, арония и френски грозда. Съхра-
нение, опазване и използване на богат генофонд от овощните видо-
ве. Разработва цялостни технологии за създаване и отглеждане на 
овощни насаждения и технологични елементи при лоза и зеленчукови 
култури. Провежда проучвания върху биоекологията на икономически 
важните болести и неприятели по овощните култури. Производство 
на овощен посадъчен материал. Внедряване на български и чужди 
постижения, оказване на помощ на земеделските производители.

„ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО” КЮСТЕНДИЛ 
29 – 30 септември 2018 г.

Кюстендил

По традиция, за 11-та 
поредна година общи-
на Кюстендил и Ин-

ститута по земеделие в гра-
да организират “Празник 
на плодородието”. Той е 
четвъртият от големите кюс-
тендилски празници - “Кюс-
тендилска пролет”, “Празник 
на черешата” и “Панагия” 
- въздигане на хляба. На 
този празник се представя 
изобилието на плодородния 
кюстендилски край, наричан 
“Овощната градина на Бъл-
гария”.

“Празникът на плодоро-
дието” има конкурсен харак-
тер с награди за най-добро 
и атрактивно представяне 
на участниците, с което се 
насърчават производители-
те. През годините са отли-
чавани плодове и зеленчуци 
с изключителни размери – 
картоф, тежащ 1,300 гр. (с. 
Жабокрът), чушка с дължи-
на 41 см (с. Ябълково), лук - 
950 гр. (с. Багренци), ябълка 
– 645 гр.(с. Таваличево).

Кюстендилци и гости 
на града имат възможност 
да се насладят на красиво 
аранжирани маси, съчетава-
щи в себе си плодородните 
български земи, трудолюби-
востта и творческите идеи 
на участниците. Наред с 
това, за доброто настрое-
ние допринася празничната 
програма с кюстендилски 
фолклорни състави, предста-
вяйки характерни народни 
български танци, а тазгодиш-
ната кулминация на празни-
ка ще бъде спектакъл на ан-
самбъл „Българе“.

Организират се актив-
ности в областта на сценич-
ните изкуства и спорта, как-
то и игри за малки и големи 
и занимания в приложните 
ателиета. Двудневната праз-
нична програма е подходя-
ща за деца и родители, гости 
и ценители на екологичната 
и богата кюстендилска про-
дукция.

Ива Брусарска,
община Кюстендил

За настоящата учебна 
2018/2019 година Профе-
сионалната гимназия по 
селско стопанаство „Св. 
Климент Охридски” напра-
ви прием по професиите 
„Агроеколог” и „Техник-рас-
тениевъд”, съответно спе-
циалност ”Агроекология” и 
специалност ”Трайни на-
саждения”. В 10 и 12 клас 
се обучават ученици по 
професия „Фермер” – спе-
циалност „Земеделец”.

Интерес към специално-
стите има, но поради демо-
графската криза в града и 
региона срещаме труднос-
ти при осъществяване на 
приема. Повече от учени-
ците ни са от града, докато 
преди години бяха от села-
та. Те са предимно с нисък 
социален статус.

Не разполагаме със 
средства за обогатяване на 
машинно-тракторната база. 
Стремим се да повишава-
ме квалификацията на учи-
телите, но за съжаление, 
липсват преподаватели по 
специалните предмети. Въ-
преки всички трудности се 
стремим да запазим тради-
циите в гимазията. Надя-
ваме се училището да се 
запази, тъй  като е необхо-
димо за региона, а е един-
ствено в областта.

Гордеем се с факта, 
че въпреки малкия брой 
обучаващи се, ежегодно 
от завършващите има уче-
ници, занимаващи се със 
земеделие.

По материали на ПГСС 
„Св. Климент Охридски”

120 ГОДИНИ ПГСС „СВЕТИ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ

На 29 и 30-ти септември 
2018 г., в центъра на 
град Кюстендил, ще се 

проведе „ПРАЗНИК НА ПЛО-
ДОРОДИЕТО”. Той е наслед-
ство от Първия национален 
овощарски конкурс от 1896 г.  
и е единствен по рода си 
в страната. “Празникът на 
плодородието” се провежда 
в продължение на два есен-
ни дни, организиран от об-
щина Кюстендил и Института 
по земеделие в града, в кои-
то се представя изобилието 
и плодородието на Кюстен-
дилския край. 

На специално аранжи-
рани щандове читалища, 
организации и земеделски 
производители от района 
представят плодовете на 
своя труд.

Всяка година Институт 
по земеделие – Кюстендил 
представя богата излож-
ба от плодове на ябълкови 
сортове и хибриди, пока-
зали добри резултати при 
изпитването им. Акцентът 
на изложбата са сортове, 
показали през изтеклата го-
дина добра устойчивост към 
случили се ниски зимни тем-
ператури, късни пролетни 

мразове или други стресови 
фактори. На ябълковите сор-
тове, отличили се с най-до-
бри стопански качества, се 
прави кратко представяне 
от трибуната на площада. На 
разположение на посетите-
лите са всички научни ра-
ботници от Института, които 
своевременно отговарят на 
зададените им въпроси.

Програмата на празника 
включва редица забавни и 
интересни конкурси за най-
едър и най-атрактивен плод 
или зеленчук и най-добре 
аранжиран щанд. Председа-
тел на комисията в конкурса 
„Плодородието на Кюстен-
дилския край“ по традиция 
е директора на Института 
по земеделие - Кюстендил. 
Победителите в отделните 
категории получават грамоти 
и награди, осигурени от об-
щината. 

За децата са предвидени 
карнавал с участието на дет-
ските градини, състезателни 
игри с плодове и зеленчуци 
и др.

Заповядайте в Кюстен-
дил на 29 и 30.09.2018 г.

По материали на 
Институт по земеделие

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”
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Земеделски пазар

СЕМЕНА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Институт по растителни генетични ресурси 

„Константин Малков“ - Садово
Култура, Категория Сорт Характеристика

Пшеница, Б и С1 Победа
Силна пшеница, 
качество и 
студоустойчивост

Пшеница, Б и С1 Садово 1
Пластичен, стабилен 
добив по години

Пшеница, Б и С1 Фермер
Отлично качество на 
зърното и пластичност

Пшеница, Б и С1 Боряна
Пластичен, 
„икономичен“, за по-
слаби почви

Пшеница, Б, С1 и С2 Гея 1
Много високодобивен, 
нисък за интензивно 
отглеждане

Пшеница, Б и С1 Царевец Много високодобивен
Пшеница, С1 и С2 Мургавец Високодобивен, осилест

Пшеница, С2 Гизда
Пластичен с висока 
продуктивна братимост

Пшеница, Б и С1 Николай
Нов, устойчив на 
болести

Пшеница, С1 Никибо Нов, високодобивен
Твърда пшеница, Б и С2 Деница Нисък, зимоустойчив
Ечемик, Б Поток Зимоустойчив, двуреден

Тритикале, Б и С2 Рожен
За фураж и смески с 
грах

Овес, Б и С2 Калоян Зимен, плевест
Овес, С1 Катан Зимен, плевест
Овес, Б Мина Пролетен, голозърнест

Ръж, Б Милениум
Единствен български 
сорт

Грах, Б и С1 Мир
Зимен, фуражен за 
смески и зелено 
използване

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево 
предлага оригинални базови семена с гарантиран 

произход и качество от собствени сортове зърнено-
житни култури, реколта 2018 г.

Култура Сорт
Цена

лв./ тон без ДДС

Обикновена 
пшеница, Група А

Мерилин 850

Лазарка 850

Галатея 850

Пчелина 850

Обикновена 
пшеница, Група Б

Енола 850

Драгана 850

Кристи 850

Калина 850

Косара 850

Божана 850

Горица 850

Обикновена 
пшеница, Група В

Карат 850

Карина 850

Киара 850

Кристал 850

Тритикале

Колорит 850

Акорд 850

Атила 850

Респект 850

Добруджанец 850

Ечемик
Ахат 850

Тангра 850

ДЗИ предлага и ограничени количества сертифицирани се-
мена от пшеница, реколта 2017 г., на цена 650 лв./тон без ДДС.

ЗА КОНТАКТИ: тел. 058/653 275; 058/603 125
Уточнение за категорията: Б - Базови (елитни) семена; 

С1 - Сертифицирани семена първо размножение; С2 - Сер-
тифицирани семена второ размножение.

Цените са както следва: За базови семена - 750 лв./т 
без ДДС при покупка на семена до 10 т и 720 лв./т без ДДС 
за над 10 т. Семената от С1 се предлагат на 500 лв./т, а на 
С2 на 480 лв./т без ДДС.

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0889 719 516 

Фирма „Богая” ЕООД – с. Костиево, обл. Пловдив  
www.biotor.biz

„ЛУМБРЕКС“- органичен течен тор

Разфасовка Цена на едро Опаковка
100 мл. 1.00 лв. Стек х 10 и 20 броя
0,5 л 3.00 лв. Стек х 6 бр.
1 л 5.50 лв. Стек х 4 бр.
5 л 5.00 лв.
20 л 5.00 лв.

„ЛУМБРИКАЛ“ - биотор от ЧКЧ

Разфасовка Цена на едро Опаковка
2 л 1.20 лв. Х 10 бр.
5 л 2.50 лв. Х 5 бр.
30 л 6.00 лв.

Цените са по договаряне, без ДДС.
ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ - цена по договаряне

За контакти: 0888/006 229; 0886/836 013

ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО  
И ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ

Институт по полски култури – Чирпан

Култура, Категория Сорт Цена лв./тон без ДДС
Твърда пшеница, Б Прогрес 800
Твърда пшеница, Б Звездица 800
Твърда пшеница, Б Дени 800
Твърда пшеница, С1 Прогрес 500

За контакти: тел.: 0416/ 931 33, 0416/ 963 52
E-mail: iptp@abv.bg

Институт по земеделие – Карнобат

Култура Сорт, Категория Цена - лв./тон без ДДС
Ечемик Одисей Б 700
Ечемик Лардея Б 700
Ечемик Загорец Б 700
Ечемик Обзор Б 700
Ечемик Орфей Б 700
Ечемик Емон С1 450
Ечемик Обзор С1 450
Ечемик Сайра С1 450
Пшеница Миряна Б 700
Пшеница Миряна С1 450
Овес Кехлибар Б 700

За контакти: тел: 0559/25847,  
E-mail: iz_karnobat@mail.bg 

• Продавам слънчоглед за предприятия за преработка. 
Тел.: 0877/354 001.
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Земеделски пазар

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
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане  

∅ – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.

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

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

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg



6
бр. 19-2018

Земеделие

Започнахме дейността 
си през 2015 година. Тогава 
са подадени документите за 
сертификация на биологич-
ната продукция. От 2018 го-
дина вече имаме и сертифи-
кат. Фирмата ни е семейна. 
Родителите ми ни помагат, а 
със сестра ми, която е био-
технолог, работим заедно във 
втората ни дейност - лабо-
ратория за анализ за зърно. 
В нея може да се направи 
анализ за съдържанието на 
масло в маслодайни расте-
ния - слънчоглед и рапица. 
На царевицата и пшеницата 
определяме хектолитровото 
тегло, съдържанието на глу-
тен в пшеницата, както и на-
личието на протеин в цареви-
цата и пшеница.Тази година 
за първи път участвахме на 
Добричкия панаир „Селското 
стопанство и всичко за него”, 
където представихме биоло-
гичните си продукти. Успяхме 
да се свържем с потенциални 
клиенти.

Фермата ни не е голяма, 
но засега се справяме добре 
с механизацията. В момен-
та в стопанството си имаме 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ДА СА ЗДРАВИ СЪРЦАТА
Продължава от стр. 2 всичко необходимо като тех-

ника, освен комбайн поради 
финансови пречки. Разпола-
гаме предимно с руска тех-
ника. Имаме 2 трактора, 2 
сеялки за различните типове 
култури - за слята повърхност 
(пшеница) и редови (цареви-
ца и слънчоглед). За почвооб-
работката разполагаме с кул-
тиватори, с дискова брана, 2 
плуга.

Аз имам документ за 
управление на земеделска 
техника и се занимавам с об-
работването на земята – вли-
зам директно в полето, за да 
извършвам агротехнологични-
те дейности като оран, сеит-
ба, транспортиране на зърно-
то и др. С баща ми сме добър 
екип. Тази земя си е наша, не 
арендуваме. Затова държим 
грижата към нея да е пра-
вилна. Не влагаме хербициди, 
пестициди и химикали, които 
могат да є навредят. Може да 
се каже, че торим биологично 
– остатъците в земята се раз-
граждат естествено. Тревата 
не се пръска, а се коси или 
дискува, за да се разгради в 
почвата по естествен начин. 
Така се осигуряват необходи-

мите за нея хранителни веще-
ства и не ги внасяме както в 
конвенционалното земеделие. 
Почвата в нашето стопанство 
е на гранули, а във всяка от 
тях има микроорганизми, кои-
то поддържат влагата и раз-
граждат остатъците.

Времето тази година беше 
непредвидимо и влажно. Има-
хме притеснения за добивите, 
но сортовете „Ивета” и „Де-
метра” устояха добре на тези 
негативни условия. Все пак в 
биологичното производство 
не работим за добиви, а за 
качество. Тук добивът е доста 
по-нисък от този при конвен-

ционалния тип земеделие и 
не ни блазни мисълта колко 
ще изкараме, а какво. Дъждо-
вете бяха основно негативни 
за пшеницата. За царевицата 
и за слънчогледа бяха даже 
полезни. Надяваме се общо 
да имаме добри резултати.

Грижете се за земята, за 
да са здрави сърцата. Когато 
се трудиш и влагаш собстве-
ни сили, няма по-голямо удо-
влетворение от готовата про-
дукция. Затова сме щастливи, 
че сами се грижим за земята 
си и отглеждаме качествени 
продукти.

Доника Асенова

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Според световни уче-

ни озоновата дупка над Ан-
тарктида през последните 
години не се е разширила 
значително и ще се затвори 
напълно за 50 години.

 Прецизното картогра-
фиране, сателитната навига-
ция и други нови методи оп-
устошават световните рибни 
популации.

 Следващият път, ко-
гато отхапвате парче шоко-

лад, свързвайте този вкус с 
някои от най-застрашените 
гори в света и с фермите, 
които живеят около тях.

Шоколадът се прави от 
семето на дребно дърво в 
тропическите гори – какаото. 
То може да бъде отглеждано 
промишлено само в тропи-
ческите гори. Тези райони 
са необикновено богати на 
биоразнообразие и са за-
страшени от изчезване.
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ЕСЕННИ КУЛТУРИ
Развитието на есенните посеви през 

настоящата година протече при неустой-
чиви агрометеорологични условия - мека 
зима, преовлажняване на площи от то-
пенето на снега и паднали валежи през 
ранната пролет. Последвалите темпера-
тури около и над нормите, при недос-
тиг на почвена влага в отделни райони, 
определяха състоянието на есенните по-
севи.

Валежите основно през май и на-
чалото на юни, макар и неравномерно 
разпределени, подобриха почвените 
влагозапаси и условията за развитие 
на есенните посеви и засетите пролет-
ни култури. На места в полските райони 
валежите бяха без особено стопанско 
значение и имаха предимно локален ха-
рактер, като значителни количества са 
измерени в отделни части на страната. 
Началото на жътвената кампания през 
юни стартира по-рано спрямо предход-
ната година. През юли поради чести пре-
валявания на много места в страната, 
жътвата се забави, което се отрази нега-
тивно върху производството и качество-
то на продукцията.

За периода май-юли валежите в стра-
ната бяха с различен интензитет и често 
придружавани от градушки, които нане-
соха щети по земеделските култури.

По неокончателни данни на Минис-
терство на земеделието, храните и го-
рите (дирекция „Директни плащания и 
идентификация на земеделските парце-
ли“- ДДПИЗП) към 07.09. 2018 г. засетите 
площи с есенни култури са както следва:

Пропадналите площи по различни 
причини са: 0,32% от засетите площи с 
пшеница (36 396 дка) и 0,42% с ечемик 
(4 819 дка).

През настоящата година, въпреки 
нестабилните климатични условия, се 
отчита по-ранно стартиране на жътвата 
при ечемика в сравнение с предходната 
2017 г., както и на пшеницата в някои 
области на страната.

Жътвата на есенниците е приключи-
ла, с изключение на София област.

Реколтираните площи с пшеница са 
11 391 465 дка (с 3,65% повече спрямо съ-
щия период на предходната година), при 
среден добив 474 кг/дка (-9,88% спрямо 
2017 г.). Производството е в размер на 
5,4 млн. тона  (-6,27% спрямо 2017 г.).  
Ожънатите площи с ечемик са 1 148 429 
дка (понижение с 12,04% спрямо същия 
период на 2017 г.), при среден добив 436 
кг/дка - с изменение -8,21% спрямо 2017 г. 
Производството възлиза на над  501 хил. 
тона (-19,21% - 2017 г.). Прибраните площи 
с ръж са 67 679 дка, при среден добив -  
203 кг/дка и производство в размер на  
13 729 тона. Ожънатите площи с трити-
кале са в размер на 170 674 дка, при 
среден добив 316 кг/дка. Произведени са 
53 950 тона с тритикале.

И при двете основни есенни култу-
ри (пшеница и ечемик) през настоящата 
кампания се отчитат по-ниски средни до-
биви от миналогодишните. Понижението 
на средните добиви е резултат от недос-
татъчната почвена влага в съчетание с 
високи температури (в отделни райони 
на страната), през периода на изклася-
ване и наливане на зърното. Негативен 
ефект са оказали и падналите проливни 
дъждове по време на узряване на зърно-
то и прибирането на реколтата, на места 
придружени с градушки, които са нане-
сли щети на есенниците и са затруднили 
нормалното протичане на жътвата. Това 
неминуемо се е отразило на общото про-
изводство на посочените култури.

Извършена е етапна оценка за качест-
вото на прибраната пшеница от реколта 
2018 г. Установено е, че около 53,0% от 
добитата пшеница е с добри хлебопекарни 
показатели.  Окончателните резултати от 
анализа на партидите с ечемик за реколта 
2018 г. показват, че въпреки неблагоприят-
ните метеорологични условия, качеството 
му отговаря на изискванията на стандарти-
те за пивоварен и фуражен ечемик.

Към 07.09.2018 г. е извършена пред-
сеитбена подготовка на 1 914 091 дка. 
Дълбока оран е извършена на 917 621 дка.  
Засети са 206 013 декара със зимна 
маслодайна рапица.

ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ
Засетите площи с царевица за 2017 г.  

са 4 008 860 дка, а през 2018 г. – те са били 
4 101 053. Засетите площи със слънцоглед 
за миналата година са 9 109 180 дка,  
а за тази – 7 338 506 дка. Към настоящия 
момент състоянието им е добро. Падна-
лите валежи в началото на август, дости-
гнали в част от полските райони над 90% 
от пределната полска влагоемност (ППВ), 
са се отразили благоприятно върху разви-
тието на културите.

Към 07.09.2018 г. са реколтирани 42,07% 
от площите с маслодаен слънчоглед или  
3 082 696 дка (с 17,91% по-малко спрямо съ-
щия период на 2017 г.), при производство 
– 812 028 тона (-1,03% спрямо предходна-
та година) и среден добив – 263 кг/дка  
(+20,64%). Площите за реколтиране при 
царевицата са 4 100 372 дка. От тях са 
реколтирани 2,90% (87 919 дка). На този 
етап средният добив е 739 кг/дка, което е 
с 40,23% повече спрямо същия период на 
2017 г. Пропадналите площи по различни 
причини са 0,14% от засетите площи със 
слънчоглед (10 441 дка) и 0,02% с цареви-
ца за зърно (681 дка).

Прибирането на реколтата и от двете 
култури продължава. Очаквано производ-
ство от слънчогледа е 1,8-1,9 млн. тона, 
което е по-ниско от предходната година, 
поради по-малко засети площи. Цареви-
цата за зърно ще надхвърли миналого-
дишното производство от 2,5 млн. тона.

Дирекция „Растениевъдство  
и биологично производство”, МЗХГ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯ 2018
Трайни  

насаждения
Към този момент при почти 

всички наблюдавани трайни насаж-
дения и етеричномаслени култури 
се отчита ръст на производството 
на годишна база, с между 2,7% (яго-
ди) и над пет пъти (десертни лозя), 
сочи оперативния анализ на МЗХГ. 
Това е свързано основно с увеличе-
ние на реколтираните площи, а при 
някои култури като череши, ябълки, 
круши и маслодайна роза – и на 
по-висок среден добив. 

При вишните ръстът е с 13,7%, а 
при сливите и ябълките съответно с 
70,3% и 207,3%. Според оперативните 
данни от областните служби „Земе-
делие” се отчита ръст на производ-
ството на годишна база и на крушите 
(с 55,7%), малините (5,7%) и лаванду-
лата с 35,8 %, макар средният добив 
при нея да е намален с 4,7%.

Изключение правят кайсиите и 
прасковите, чиито продукции са съ-
ответно с 52% и 22,3% под нивата 
отпреди една година. През послед-
ната седмица са реколтирани и 50 
дка винени лозя. Събраната продук-
ция възлиза на 10 тона при среден 
добив 200 кг/дка.

МЗХГ към 16.08.2018 г.

Зеленчуци  
и тютюн

С 91,5% е по-голямо произ-
водството на домати на годишна 
база. Това сочи оперативният 
анализ на МЗХГ. Увеличението 
е поради повече реколтираните 
площи и по-голям среден добив.
Производството на картофи също 
нараства съществено с 24%, кое-
то обаче е свързано изцяло с 
по-ранно прибиране на реколтата 
през настоящата година.

При пипера засега се отчита 
малко по-високо производство 
от миналогодишното, с 3,4%. 
Към този момент производство-
то на тютюн тип „Ориенталски“ е 
с 15,7% по-високо спрямо годи-
на по-рано, докато при тютюни-
те тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ 
се наблюдава спад, съответно с 
26,8% и 47,7%. Според последни-
те оперативни данни, продукцията 
от повечето наблюдавани пролет-
ни култури е от 2,1% (пъпеши) до 
91,3% (фасул) под нивата, отчете-
ни по същото време на 2017 г., по-
ради намаление на реколтираните 
площи и/или средния добив.

МЗХГ

Прибиране на зърнени култури
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ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ
Машината е изключително компакт-

на, повдига до 4,3 тона на височина до 
8 метра.

Лидерът в производството на 
компактна техника, Bobcat, пуска на 
пазара нов телескопичен товарач: 
TL43.80HF AGRI без аналог в индус-
трията! Този истински малък бодибил-
дър, осигурява чудесен капацитет на 
повдигане от 4,3 тона и максимална ви-
сочина на повдигане от почти 8 метра.

Той е изключително подходящ за го-
леми стопанства за добитък и млекоп-
роизводство, при които се пренася жи-
вотински тор, слама, люцерна, зърнени 
култури. Характерно за клиентите в този 
сегмент е, че трябва да вдигат повече и 
да използват кофи с по-голям капацитет.

На пазара на компактна техника но-
вият телескопичен товарач е най-лекия 
и най-бързия. 

BOBCAT С НОВ
ОРГАНИЧЕН ТЕЧЕН ТОР  

„ЛУМБРЕКС“
Прилага се като почвен и листен. 

Бързо се разтваря във вода и е съв-
местим с всички препарати и торове. 
„Лумбрекс” помага за формирането 
на здрава коренова система и пови-
шава устойчивостта на растенията 
към стрес.

Ако се използва листно, да се 
приложат 150 – 200 мл./дка  при ма-
шинно пръскане и 1 – 2 мл./1 л вода 
в домашни условия. При почвено из-
ползване ви трябват  1 – 3 л/дка – в 
капкова система и 1 л тор  в  300 л 
вода – за директно поливане. Жит-
ните семена се третират с 1 л тор  
на 1 тон семена, с препарата за 
обеззаразяване, а зеленчуковите – 
100 мл/1 л вода, като накисват се за 
4 – 6 часа.

БИОТЪР „ЛУМБРИКАЛ“ ОТ ЧЕРВЕНИ 
КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ

Използва се за непосредствено то-
рене като комплексен тор с продължи-
телно действие в зеленчукопроизводство-
то, цветарството, за създаване на трайни 
насаждения и др. В лозарството и ово-
щарството осигурява устойчиво развитие 
на посадъчния материал и съкращава 
времето до първото плододаване.

Препоръчително е да се използва като 
компонент към смеските за разсад, сак-
сийни цветя, вкореняване и други – 15-20%  
от общия обем; Зеленчукови култури на 
открито – 300 – 500 л/дка; Зеленчукови  
култури в оранжерии – 200 мл./раст.; 
Лозя, овощни,  рози и други трайни на-
саждения –  х 0.5 – 3.0 л при засаждане и 
пролетно подхранване; Рекултивация  на 
нарушени  терени – 250-300 л/дка.

По материали на БОГАЯ ЕООД
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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

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

Създателите му от Bobcat са съче-
тали в TL43.80HF AGRI най-доброто от 
познатите технологии:

• Технологията HF - High Flow оси-
гурява най-доброто време за работен 
цикъл на стрелата на пазара.

• Патентованата „Power lift” техноло-
гия за споделяне на потока от компен-
сиращия цилиндър на стрелата работи 

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ TL43.80HF AGRI
като хидравличен усилвател за повди-
гане до 4300 кг без забавяне на движе-
нието на стрелата.

• Машината запазва компактните 
си размери и е с най-малкия радиус 
на завой сред конкурентите си на па-
зара, но в същото време е невероятно 
стабилна.

Ексклузивният вносител за Бъл-
гария на компактна техника Bobcat, 
Мегатрон ЕАД, започна да приема 
заявки за новия телескопичен това-
рач TL43.80HF AGRI. Първите бройки 
за България ще срещнат новите си 
собственици през септември.

По материали на Мегатрон
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тел.: 0882 287 640

www.elixir.bg

Минерални Торове Шабац

ПОДСИГУРЕТЕ ВАШИЯ 
ВИСОК ДОБИВ И ПЕЧАЛБА 
С НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ 
КОМПЛЕКСНИ 
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ НА 

Лебозол България предлага висо-
кокачествени течни хранителни раз-
твори за подхранване на семената 
при обеззаразяването. Кои са тези 
продукти и какви са ползите от тях? 

Употребата на течни хранителни 
разтвори за обработка на семената 
гарантират по-доброто развитие на 
семената и младите растения. Могат 
да се прилагат заедно с препаратите 
за обеззаразяване, без допълнителни 
разходи за третирането.

Ползите от подхранването са мно-
го: повишава се кълняемата енергия, 
подпомага се дружното поникване, га-
рантира се по-добро вкореняване на 
младите растения, в резултат на кое-
то се повишава тяхната способност за 
есенно братене и развитието на коре-
на. Освен това се засилват защитните 
функции на растението при неблаго-
приятни условия и се постига равно-
мерно разпределение на пестицидите 
и хранителните елементи върху повърх-
ността на семето.

Л е б о з о л ® 
България пред-
лага на пазара у 
нас няколко ви-
сокоефикасни 
продукта. Един 
от тях е Лебо-
зол®-Микс за 
третиране на се-
мена - течна смес 
на тор от микро-

ЗА ОТЛИЧЕН СТАРТ НА БЪДЕЩАТА ВИ РЕКОЛТА 
елементи с мед, манган, цинк и азот. 
Прилага се в доза 2-3 литра на тон по-
севен материал. Продуктът осигурява 
микроелементи за началното развитие 
на посева, равномерно бързо поник-
ване, по-добро развитие на корените, 
добра студоустойчивост и по-висок до-
бив на зърно.

И още предложения от немския 
производител Лебозол® Тотал Кер - 
органично-минерален NPK тор 9-1-2 с 
мед, манган, цинк и магнезий. Прилага 
се също в доза 2-3 литра на тон семе-
на. Осигурява важните микроелементи 
и аминокиселини за добър старт и на-

чалното развитие на културата, уско-
рява кълняемостта. С Лебозол® Тотал 
Кер се постига равномерно поникване 
и добра студоустойчивост, стимулира 
се развитието на силна коренова сис-
тема, повишава се здравината и за-
щитната функция и в крайна сметка се 
постига по-висок добив на зърно.

Нашата основна задача  е да реша-
ваме най-сложните ситуации, свързани 
с пълноценното развитие на растение-
то, напомнят от Лебозол® България.

По-подробна информация може да 
намерите на www.lebosol.bg

По материали на Лебозол
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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

 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО

купете от  www.rimex.bg

ПЪЛНАТА ГАМА  ПОЧВООБРАБОТВАЩИ  
И ЗАСЯВАЩИ  МАШИНИ:
> плугове, култиватори, фрези,  

дискови брани, валяци, 
продълбочители, сеялки за слети  
и за окопни култури  
и сеялки за директна сеитба 

> техника за зеленчукопроизводство
> пръскачки и тороразпръсквачки
> силажокомбайни, ремаркета и 

техника за зелена линия.
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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 фирмите 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


