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И Н О В А Ц И И  
З Е М Е Д Е Л И Е

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

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1756 София  ул. Бистришко шосе № 26;  тел. 02/961-13-29, факс: 02/961-33-86; 
e-mail: sdkrdj@mb.bia-bg.com; web: www.iasrj.eu

ИАСРЖ 
е единственият в нашата страна изпълнителен орган на държавната власт  

в областта на животновъдството
Съгласно Закона за животновъдство (ЗЖ)  
и произтичащите от него нормативи актове  

ИАСРЖ осъществява следните функции:

 Подпомагане на министъра на земеделието, храните и 
горите при провеждане на държавната политика в об-
ластта на развъдната дейност и управление и съхране-
ние на генетичните ресурси.

 Мониторинг за състоянието на националните генетични 
ресурси.

 Координиране на развъдната дейност и управление на 
националните генетични ресурси в животновъдството.

 Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване 
породи – Национално богатство на страната.

 Поддържане на Национален генетичен резерв – ген-бан-
ка за всички видове и породи селскостопански животни, 
отглеждани на територията на страната.

 Контрол върху развъдната дейност.
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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”

 Пълна маса – 33 000 кг
 Дължина – 6 000 мм
 Височина – 2 000 мм
 Полезен товар – 29 м3

 Монолитна заваръчна конструкция

 Пълна маса на надстройката/ 
на ремаркето – 24 000 кг/16 500 кг

 Дължина – 7 400 мм
 Височина – 2 000 мм
 Полезен товар – 36 м3

 Висока производителност – 
различни начини на товарене

Категория: Работни машини
ВИСОКООБЕМНА АВТОМОБИЛНА 

НАДСТРОЙКА – ЗЪРНОВОЗ

Направление 1 - „Български производители на земеделска техника”

l „Шиков Агро” ЕООД – с. Мъдрец, 
обл. Стара Загора, полевъдство

l ЕТ „Стефка Иванова” 2000 –  
с. Искрица, обл. Стара Загора, 
полевъдство

l Красен Василев – гр. Раднево, 
полевъдство

l Иван Цветанов – с. Комарево, обл. 
Плевен, смесено производство

l Марио  Любенов – с. Трънчовица, 
обл. Плевен, овощарство

l Християн Начев – с. Долни Луко-
вит, обл. Плевен, зеленчукопроиз-
водство

l Мехмед Мехмедов – с. Душево, 
обл. Габрово, смесено производ-
ство

l ППК „Душево” – с. Душево, обл. 
Габрово, полевъдство

Направление 3 –  
„Механизация в земеделското 

производство”Категория: Работни машини
ВИСОКООБЕМНА ХИБРИДНА 

АВТОКОМПОЗИЦИЯ

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН  
ФЕСТИВАЛ НА ОРЕХА

В с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, 
се намира един от най-големите орехови 
масиви от български сортове на площ от 
над 2500 декара. Орехът, това достолепно 
дърво, от десетилетия е в бита на голя-

модряновци. Именно в това село се е намирал най-старият 
орех на Балканския полуостров на възраст от 500 години, 
в чест на който, през 1965 г. е издадена пощенска марка. 
Легендата гласи, че всеки, който иска да живее в това рай-
ско кътче, е длъжен да посади орех. Вървейки по селските 
улици, не може да не ви направи впечатление изобилието 
на орехови дървета, посадени от местните жители. 

Началото на фестивала е поставено през 2014 година. 
Той се организира от кметство Голямо Дряново, народно 
читалище „Зора-1902” и земеделските производители Георги 
Василев и Спас Момов, които са арендатори на ореховия 
масив край селото. Фестивалът се провежда през третата 
събота на месец октомври. Петото юбилейно издание на 
фестивала ще се проведе на 20 октомври.

Целите на събитието са: да популяризира ореха като 
култура, начина му на отглеждане и лечебните свойства на 
ореховата ядка; да съхрани духа на българските занаяти и 

да рекламира род-
ните производите-
ли на биопродукти; 
да ни върне към на-
шите корени и тра-
диции; да предста-
ви Голямо Дряново 
като едно райско 
кътче от Долината 
на розите и тракий-
ските царе.

Посетителите 
на Националния 
фестивал на ореха 
могат да разгледат 

 “КАРТОФ ФЕСТ” В ЧЕПЕЛАРЕ
Събитието ще се проведе на 27 и 28 

октомври за трета поредна година. Органи-
затори са община Чепеларе и Национална 
асоциация на картофопроизводителите в 

България. Това е една възможност да посетите китното ро-
допско градче Чепеларе, известно с високите си спортни 
постижения, с красивата си природа, вкусни ястия и зву-
ка на родопската каба гайда. Ще имате възможност да се 
включите в изложението на традиционни родопски гозби 
от картофи, както и да вземете участие във фолклорната 
програма на фестивала, която няма състезателен характер.

Площад „Олимпийски“ ще бъде мястото, където карто-
фопроизводители и представители на бизнеса ще обменят 
опит. Актуалните теми за картофопроизводството отново 
ще бъдат засегнати. Очаква Ви много родопско настроение, 
вкусни специалитети от 
картофи, а за най-малки-
те - „Детска творителни-
ца“, както и най-различ-
ни състезания с картофи 
за малки и големи. Ще 
разберем и новия носи-
тел на приза „Най-го-
лям картоф за 2018“. 

Очакваме Ви в Че-
пеларе, за да усетите 
прочутото родопско 
гостоприемство.

Елен Асимакова,
община Чепеларе

Продължава  
на стр. 7
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Животновъдство

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ 
НАУКИ (ИЖН) Костинброд

Научноизследователска работа 
в областта на животновъдството. 
Разработване на проекти, техно-
логии и програми в областта на 
животновъдството. Предлагане на 

елитни раз-
плодни жи-
вотни.

2232, гр. Костинброд 
Тел.: 0721/66037; Факс: 0721/66029; 
E-mail: inst_anim_sci@abv.bg
www.iasbg.bg

родни носии. Паралелно с 
това ще бъде изнесена фол-
клорна програма от самодей-
ци от област Пловдив и ще 
бъдат представени различни 
демонстрации по приготвяне 
на традиционни местни хра-
ни – лютеница, катми, пиде, 
прясно сирене и кашкавал, 
сладък суджук и др.

Целта на организаторите 
е провеждането на „Фермер 
Експо Раковски” да се пре-
върне в традиция. Нека всич-
ки заедно да направим нещо 
интересно и най-вече полез-
но за нашите фермери.

Рангел Матански,
управител  

на „Фермерско мляко“

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА „ФЕРМЕР ЕКСПО”
Изложението „Фермер 

Ескпо“ отново ще се про-
веде в град Раковски. Ор-
ганизатори на събитието са 
Организацията на произво-
дителите “Фермерско мляко“ 
и Институт за агростратегии 
и иновации, с подкрепата на  
Министерство на земедели-
ето, храните и горите, евро-
депутата Владимир Уручев, 
община Раковски и с участи-
ето на комисаря по цифрова 
икономика и общество Ма-
рия Габриел.

„Фермер Експо” ще се 
проведе на 14.10.2018 г. на 
пазар за живи животни кв. 
Секирово в Раковски. Цел-
та на изложението е да се 
визуализира връзката жи-
вотни-стопани-фермерски 
храни-потребители. Акцент 
на тазгодишното изложе-
ние ще бъде създаването 
на връзка между иновации 
и животновъдство в Бълга-
рия чрез демонстриране на 
внедрени и работещи инова-

тивни решения от представи-
тели на оперативни групи от 
Европейското партньорство 
за иновации за селскосто-
панска производителност и 
устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

В изложението ще се 
включат над 20 фермери, кои-
то ще представят млади жи-
вотни – говеда, биволи, кози, 
овце и достиженията при 
отглеждането на комерсиал-
ните породи, развъждани в 
България, както и традицион-
ни български породи коне и 
кучета. Ще се акцентира и на 
фермерска продукция, като 
се дава възможност на 18 
изложители да изложат про-
изведените от тях млечни, 
месни и пчелни продукти.

Новото през тази година 
ще бъде провеждането на 
Фестивал на селската кухня 
„Вкусовете от вчера“, в който 
ще се включат 17 читалища 
от пловдивска област и ще 
представят кулинарните си 
традиции и характерни на-

До Рангел Матански,
     Управител на „Фермерско мляко” ООД

Уважаеми г-н Матански,
За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя за организирането на второто изложение „Фермер 

Експо Раковски 2018“. От мое име и от името на екипа на Изпълнителната агенция по селекция и 
репродукция в животновъдството Ви желаем събитието да пожъне още по-голям успех. Вие успяхте 
да превърнете изложението в традиция, която подкрепя и насърчава успешно развитието на родното 
животновъдство. Радост за нас е, че българските производители на мляко обединяват сили и доказват, 
че с неуморен труд и вяра всичко се постига, което ни дава надежда и сигурност за бъдещето. Довол-
ни и щастливи сме, че Министерството на земеделието, храните и горите застана зад инициативата. 
Сигурни сме също така, че „Фермер Експо Раковски” ще се запомни в този дух на инициативност и 
прогрес от страна  на българските производители, които не се отказват въпреки предизвикателствата.

На добър час!
Георги Йорданов,

Изпълнителен директор
на ИАСРЖ

Животновъдството е един от традиционните и най-ва-
жни отрасли в селското стопанство. През последните годи-
ни темповете на развитието му са ясно очертани и измери-
ми – ръст в броя на животните и използване на генетика на 
световно равнище.

Специално в овцевъдството се наблюдава една много 
положителна тенденция за увеличаване на продуктивност-
та на животните. Практически всички развъдни асоциации 
декларират повишаване на млечната продуктивност. Това 
говори за ефекта от подобряването на генетичния състав.

Традиционно в България се отглеждат породи за комби-
нирано използване – мляко, месо и вълна. За съжаление, 
селектирането в посока на един признак, почти винаги води 
до влошаване на другите показатели. В развитите страни 
този проблем е решен чрез развитие на породи само за 
мляко или само за месо. Генетичният потенциал на нашите 
породи овце като Черноглава плевенска, Старозагорска и 
други е добър и чрез правилна селекция и добро хранене 
може да се подобри още и да се развъждат успешно.

СЪВРЕМЕННО ЖИВОТНОВЪДСТВО – НАУКА И ПРАКТИКА
Млечното говедовъдство е традиционно за България. 

При нас за разлика от други държави, в които за закуска 
се използват зърнени продукти в комбинация с прясно мля-

Продължава на стр. 7
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Земеделие

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО  

И ЗЕМЕДЕЛИЕ-СМОЛЯН
Смолян, ул. "Невястата" №35 Тел.: 0301/6 35 01; 
факс: 0301/6 35 02; e-mail: kos_smolyan@abv.bg

ПРЕДЛАГА:
 Елитен разплоден материал – българско родопско говедо и
 кръстоски с месодайни бици;
 Каракачанска и цигайска породи овце и
 пчелни майки и отводки;
 Картофи;
 Плодове от арония, касис, малини и ягоди;
 Полифлорен пчелен мед

ИНСТИТУТ ПО  
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ   

НАУЧНО ЗВЕНО - „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ”
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 0887 704 975,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

l Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

l Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
l Анализ на почвени и листни проби 
l Обучение чрез открити дни, семинари и из-

ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

l Консултации по овощарство

- Проф. Гандев, през последните 
години прави впечатление, че Инсти-
тутът по овощарство в гр. Пловдив 
предлага за продан посадъчен мате-
риал от всички овощни видове. С как-
во  превъзхождате конкуренцията?

- Да, действително през последните 
години се стараем да задоволим иска-
нията на нашите земеделски произво-
дители с качествени дръвчета. Наша 
цел е производството на автентичен 
овощен посадъчен материал, който да 

отговаря на изискванията за съвременно овощарство. На 
първо място ние гарантираме, че предлаганият от нас сорт 
отговаря на желанието на клиента. По време на вегетацията 
са провеждани навременно всички агротехнически и расти-
телно-защитни мероприятия, така че дръвчетата се предла-
гат за продан в добър здравословен статус, което е друго 
предимство на материала.

- Предлагате ли богат сортимент от видове и сортове?
- Произвеждаме дръвчета от всички видове, като сме 

размножили най-перспективните за страната сортове при 
всеки овощен вид. Искам да отбележа, че нашето произ-
водство на посадъчен материал е в ограничено количество, 
защото основната ни цел като институт е разработването на 
иновативни продукти. Поради тази причина нека желаещи-
те да направят навременни заявки за покупка на телефон  
0887 70 49 75. За повече информация могат да посетят сайта на 

КАЧЕСТВЕН ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН 
МАТЕРИАЛ - ВИСОКИ ДОБИВИ

Интервю с проф. Стефан Гандев,  
директор на Институт по овощарство

Картофите са най-важната незърне-
на култура и се нареждат на четвър-
то място по обем на производството 
в световен мащаб след царевицата, 
пшеницата и ориза. През последните 
години в България площта на картофи-
те се редуцира непрекъснато като на-
малява от 519 хил. декара през 2002 г. 
до 84 хил. декара през 2016, при сре-
ден добив 1000-1800 kg/da, който е с 3-4 
пъти по-нисък от този на страни като 
Холандия, Германия, Белгия и др. Съот-
ношението между вложения посадъчен 

материал и реколтираната продукция от един декар е 1:3, 
при 1:5 за съседните страни и 1:10 в световен мащаб.

Един от основните фактори за ниското равнище на до-
бива е качеството на посадъчния материал. Лимитиращи 
абиотични фактори за семепроизводството им са високите 
летни температури и засушаването. 

От биотичните фактори такива се явяват основно вирус-
ните болести и нематодите, които силно редуцираха пло-
щите подходящи за сортоподдържане и семепроизводство. 
Нашата страна се характеризира с много висок инфекцио-

СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И  
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОФИ

Продължава на стр. 8

Основните фуражи, с които се хра-
нят птиците, са фуражните смески в 
брашнест или в гранулиран вид. Ед-
нородността на фуража позволява ин-
сталациите, които разнасят фуража на 
птиците, да бъдат напълно механизира-
ни и автоматизирани. 

Видът на автоматичните съоръжения 
в птицевъдството се определя от систе-
мата за отглеждане на птиците. При по-
довото отглеждане процесът на хране-
не може напълно да се автоматизира. 

За целта се използват два типа системи за раздаване 
на хранителните смески – верижно-коритни транспортьори 
и тръбно-спирални транспортьори.

Верижно-коритна инсталация (фиг. 2). Състои се от 
бункер за фуража 1, задвижващ електродвигател с редуктор 

2, транспортираща верига 
6, корита 4, ъглови обръ-
щателни станции 3, фи-

МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ  
НА ФУРАЖИ В ПТИЦЕФЕРМИТЕ

Ангел Трифонов

Фиг. 1. Птицеферма  
с подово отглеждане  
на птиците и тръбно-спи-
рална инсталация  
за раздаване на фуражите

Емилия Начева
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ

Марка/модел
Година на 

производство
Мощност

Мото 
часове

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

Марка/модел
Година на 

производство
Мощност

Мото 
часове

CASE - MX270 2002 270 6000
Valtra - T202V 2009 211 4723
Massey Ferguson - MF8280 2005 280 11300
Massey Ferguson - MF8480 2009 315 10935
Massey Ferguson - MF8690 2012 370 1600

Challenger – MT765С 2010 355 7250
Challenger – MT765А 2003 310 12900
Claas - Challenger - CH85E 1998 410 13873
New Holland – TM 190 2003 200 6660
New Holland – TM 190 2003 200 12045
Landini – Ledjend DT180 2002 180 10783
Landini – Ghibli 100 2002 105 9657
Fendt - 926 1999 220 9273
ИНВЕНТАР

Марка/модел
Година на 

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

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

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 930 Vario 300 2008 3500
CHALLENGER MT 765 C 333 2011 8500
CHALLENGER MT 845 C 455 2010 6900
VALTRA T 202 205 2011 4786
NEW HOLLAND TM 190 190 2006 4700
CLAAS XERION 3300 335 2008 5980

CLAAS AXION 840 240 2007 7000

DEUTZ-FAHR Agrotron 200 2004 9090
DEUTZ-FAHR Agrofarm 100DT 96 2007 7442
КИРОВЕЦ К 701 300 2002 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.

ТРАКТОРИ

Марка/модел
Година  на 

производство
Мото 

часове

Трактор Armatrac 1104 2017 521

Трактор JSB Fastrac 8250 2009 5190

Трактор  JCB Fastrac 8250 2007 8205

Зърнокомбайн Laverda M306 2004 2474

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

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.С.
Година на 

производство
Мото

часове
John Deere 9620RX 620 2016 3000
John Deere 8335R 335 2013 1641
John Deere 8360R 360 2014 6296
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
John Deere 9560 250 2003 5000
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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

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.

СЕМЕНА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Институт по растителни генетични ресурси 

„Константин Малков“ - Садово
Култура, Категория Сорт Характеристика

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

Пшеница, Б и С1 Фермер
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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
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Единствен български 
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Грах, Б и С1 Мир
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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
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Карина 850

Киара 850
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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 - Серти-
фицирани 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: 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.
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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
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Пшеница Миряна С1 450
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E-mail: iz_karnobat@mail.bg 

• Продавам слънчоглед за предприятия за преработка. 
Тел.: 0877/354 001.
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СЪВРЕМЕННО ЖИВОТНОВЪДСТВО – НАУКА И ПРАКТИКА
ко,  млякото се преработва 
в млечни продукти и само 
малка част се използва за 
пряка консумация. В бъл-
гарската кухня се използва 
свинско, пилешко и агнешко 
месо и в по-малка степен те-
лешко и говеждо. В послед-
ните години се наблюдава 
тенденция за развитие на 
месодайното говедовъдство. 
Има вече доста ферми, кои-
то са се специализирали в 
това направление. Качестве-
ното месо води до промяна 
на хранителните навици и в 
бъдеще консумацията на те-
лешко месо ще се увеличи.

Общото между месо-
дайното говедовъдство и 
овцевъдството е, че те поз-
воляват да се оползотворя-
ва пашата в планинските и 
полупланинските райони и 
се освобождават площи за 
културни растетия или култи-
вирани пасища в равнините.

Проблемите в животно-
въдството са много, но на-
кратко могат да се обобщят 
в: липса на работна ръка, 
пазари и усложнена епизо-
отична обстановка (т.е. за-

болявания вкл. и екзотични). 
Нашата месопреработва-

ща индустрия използва 
вносно месо за направа на 
колбаси и други трайни про-
дукти, а българската продук-
ция се използва основно за 
прясна консумация. По една 
или друга причина, загуби-
хме традиционни пазари и 
повторното им завоюване е 
сложна задача. В тази част 
трябва да има стабилна дър-
жавна политика, която, за 
съжаление, липсва. 

Един от най-големите про-
блеми е липсата на кадри. 
Животновъдството е тежка и 
непривлекателна професия и 
все по-малко хора искат да се 
занимават с него. В България 
фермерите нямат традиции и 
не използват потенциала на 
кадрите, с които разполага 
страната. Ние имаме специа-
лизирани научни институти в 
системата на Селскостопан-
ската академия, които могат 
да подпомагат земеделските 
стопани в много области, но 
връзката между теорията и 
практиката се къса.

Механизацията също на-
влиза полека. В големите 

овцевъдни комплекси вече 
залагат на машинно доене. 
Селекционират се живот-
ни, подходящи за този вид 
доене. За съжаление, все 
още има дисбаланс във фер-
мите - с годините се полу-
чиха малко големи и много 
на брой малки ферми. Това 
е и в овцевъдството, и в 
говедовъдството. Малките 
ферми разчитат на семеен 
тип отглеждане, но това ико-
номически не е изгодно. В 
говедовъдството този про-
цес вече се регулира, но в 
овцевъдството проблемите с 
малките ферми все още съ-
ществуват. 

Междувременно през 
последните години, освен 
традиционните заболявания 
като шап и други, се появя-
ват заболявания, които не 
бяха познати в страната. 
Най-пресен е примерът с 
чумата по дребните прежив-
ни животни, а преди това и 
син език при говедата. За-
боляването е разпростра-
нено в съседна Турция, но 
все още не е ясно как точ-
но заразата е проникнала у 
нас. Чумата засегна десетки 

животновъди и стотици овце 
и кози бяха умъртвени. Тук 
ролята на държавата е мно-
го голяма. Трябва да се води 
интензивна информационна 
кампания, да се разяснява 
на фермерите защо е не-
обходимо тези животни да 
бъдат ликвидирани и държа-
вата да въведе заплащане, 
което да компенсира преки-
те и непреките щети на сто-
панствата.

Конкуренцията между 
растениевъдство и животно-
въдство е жестока. Трябва 
да се търсят начини да се 
оползотворяват отпадъчните 
продукти от преработката 
на растителни продукти за 
храна на животните. Необ-
ходимо е двата сектора да 
подпомагат взаимно разви-
тието си.

В заключение мога да 
кажа, че животновъдството 
не е проста задача. Съвре-
менно животновъдство без 
тясно взаимодействие на 
наука и практика не може 
да има.

Доц. д-р Янчо Тодоров,
зам. директор на ИЖН, 

Костинброд

Продължава от стр. 3
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Информация

КАЧЕСТВЕН ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН  
МАТЕРИАЛ - ВИСОКИ ДОБИВИ

ФЕСТИВАЛ  
НА ОРЕХА

щандовете на производителите 
на черупкови плодове, на зана-
ятчии и производители на био-
продукти, както и изложбата на 
автентични носии. Фестивалната 
програма предлага пресъздаване 
на народни обичаи и фолклорен 
концерт. 

Важна част от събитието е ку-
линарната изложба. На посетите-
лите се предлага автентична ре-
цепта от региона, в която орехът 
е основна съставка. На изложба-
та присъстват и ястия, тематично 
свързани с ореха. Всички кули-
нарни експонати са изработени от 
сръчните ръце на голямодряновки. 

Катя Тотева,  
секретар на НЧ „Зора – 1902”, 

с. Голямо Дряново

института http://www.fruitgrowinginstitute.
com

- По какъв начин бихте помогнали на 
стопаните, които искат да закупят ово-
щен посадъчен материал, след като ва-
шето производство е изчерпано?

- Ние можем да ги насочим към разсад-
ници, с които работим и знаем, че са коре-
ктни. Освен това, тази година започнахме 
съвместна дейност с „РОДОПИ 95“ АД –  
борсата за плодове и зеленчуци, нами-
раща се в с. Първенец. Нашата роля в 
съвместната ни дейност се състои в ока-
чествяването на предлагания овощен 
посадъчен материал, който ще е както 
българско производство, така и внос от 
чужбина.

- Институтът има ли нови производ-
ства и какви са те?

- Наред с производството на стандар-

тен посадъчен материал предлагаме и 
такъв, отглеждан в контейнери, за който 
е необходима предварителна заявка. Кон-
тейнерното отглеждане има много пре-
димства, като основните са, че дръвчета-
та се предлагат за продан с ненарушена 
коренова система при изваждането и мо-
гат да бъдат засаждани по всяко време. 
Успоредно с това предлагаме безвирусни 
подложки GF 677, OHF-333, MaxMa 14 и 
други.

- В каква посока ще върви производ-
ството на овощен посадъчен материал?

- Към производство на безвирусен 
посадъчен материал. Страните с развито 
овощарство отдавна го използват. Ин-
ститутът по овощарство е в състояние да 
произвежда безвирусни дръвчета, но ово-
щарите трябва да имат предвид, че цена-
та им е около два пъти по-висока.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

зен фон, при който сравнително бързо 
се израждат дори сортове имунни на 
един или няколко вируса. Вегетатив-
ният начин на размножаване на кул-
турата, масовото намножаване на век-
торите (въшки, трипс, цикадки) водят 
до намаляване на добива и влошаване 
качеството на продукцията. От друга 
страна, вносът на посадъчен материал 
от картофи през изминалите десетиле-
тия допринесе за появата на редица 
нови болести и неприятели (нематода, 
прашеста краста, рак, нови вируси ща-
мове и раси на патогени), което нало-
жи промяна в сортовата стратегия и 
обезличи нашата селекция. 

В последните години се наблюдават 
редица нарушения и в технологичния 
процес на сортоподдържането и семе-
производството на картофи. Такива са 
използването на посадъчен материал с 
влошено качество, масово засаждане 
на дребната фракция от посевите за 
консумация като посадъчен материал, 
неспазване на сеитбооборота и ръте-
нето на семената, ниското равнище 

на материално-техническата база, лип-
сата на прибираща техника в планин-
ските райони, липсата на съвременни 
картофохранилища и складове за съх-
ранение. 

Изброените причини водят до про-
изводство на посадъчен материал с 
лошо качество и висока себестойност, 
формират се по-високи вътрешни цени 
отколкото в съседните държави, което 
е стимул за внос на посадъчен мате-
риал.

Сортоподдържане, семепроиз-
водството и селекция на български 
сортове картофи се извършва в ма-
лък обем единствено в Института по 
зеленчукови култури “Марица”, Пло-
вдив и неговата база в с. Павелско. 
Съхраняват се старите български сор-
тове Иверце и Надежда. От по-нови-
те сортове заслужава да се споменат 
средно-късния сорт Рожен – с червена 
кожица, продълговато-овални клубени 
с отличен външен вид, с много добри 
кулинарни и пазарни качества, както и 
първият български сорт картофи, устой-
чив на картофената цистообразуваща 

нематода – Перун. Най-новите сортове 
на Института са ранния, устойчив едно-
временно и на двете цистообразуващи 
нематоди сорт Орфей и сорт Павелско, 
който е специализиран сорт за произ-
водство на помфрит. 

От този кратък анализ на състоя-
нието и проблемите на сортоподдържа-
нето и семепроизводството на картофи 
у нас се налага изводът, че е крайно 
необходимо да се възстанови система-
та за сортоподдържане и семепроиз-
водство на български и някои чужди 
сортове. Да се използва методът на тъ-
канните култури, което ще рефлектира 
върху повишаване на качеството на по-
садъчния материал, на производство-
то, на цени, приемливи за нашата стра-
на и значително по-ниски от тези за 
внос, преодоляване на зависимостта 
от вноса, стимулиране на българската 
селекция. Така ще се създаде поминък 
за значителна част от населението в 
планинските и полупланинските райони 
на страната.

Доц. д-р Емилия Начева
ИЗК “Марица”, Пловдив

Продължава от стр. 4

СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОФИ

Продължава от стр. 4Продължава от стр. 2

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието,  
м. ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ДВ, брой 62/27.07.2018 г.
Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № 8 от 2003 г. за реда 
и условията за издаване на разреши-
телни за изключенията от забраните, 
въведени със Закона за биологичното 
разнообразие за животинските и рас-
тителните видове от приложение № 3, 
за животинските видове от приложе-
ние № 4, за всички видове диви птици, 
извън тези от приложение № 3 и при-
ложение № 4 и за използване на несе-
лективните уреди, средства и методи 
за улавяне и убиване от приложение 
№ 5 на министъра на околната среда 

и водите и министъра на земеделието, 
храните и горите
ДВ, брой 63/31.07.2018 г.

Устройствен правилник на Селско-
стопанската академия
ДВ, брой 64/03.08.2018 г.

Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 31 от 2005 г. за мер-
ките за профилактика, ограничаване и 
ликвидиране на нюкяселската болест 
(псевдочума) по птиците и за услови-
ята и реда за прилагането им (ДВ, бр. 
12 от 2006 г.)
ДВ, брой 68/17.08.2018 г.

Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 75 от 2006 г. за 
определяне на условия и списък с из-
исквания за здравно състояние на раз-
множителния материал от декоративни 
растения
ДВ, брой 72/31.08.2018 г.

Наредба № 6 от 14 август 2018 г. за 
придобиване на квалификация по про-
фесията „Агроеколог“
ДВ, брой 73/04.09.2018 г.

Наредба за допълнение на Наред-
ба № 3 от 2015 г. за условията и реда 
за прилагане на схемите за директни 
плащания

/ЗТ/
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Животновъдство

МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ФУРАЖИ В ПТИЦЕФЕРМИТЕ
ксатори на височината 5 и очистител 
на фуража 7.

Принципът на действие е следният. 
Транспортиращата верига при своето 
движение загребва част от фуража от 
бункера и го разнася по цялата дъл-
жина на коритата (хранилките). Неиз-
ползваната храна, преди да се върне 
в приемния бункер, преминава през 
очистителя, където се отделят замърся-
ванията на фуража. 

Фиг. 2. Верижно-коритна система за 
раздаване на фуража

Системата за хранене се автоматизи-
ра чрез времеизмервателно устройство 
(таймер), с което се програмират вре-
менните интервали на работа и престой. 
При програмирането на таймера трябва 
да се има предвид, че по-големите ин-
тервали на престой водят до по-големи 
разходи на фураж, отколкото при по-чес-
тото включване на хранилката. Това се 
дължи на по-голямото разпиляване на 
фуража от натрупването на птиците в 
началната част на коритата хранилки, 
която се запълва първа. Непрекъсната-
та работа на инсталацията с постоянен 
приток на фураж също не се препоръч-
ва, тъй като не стимулира птиците към 
интензивна консумация, а освен това се 
прави преразход на електроенергия.

Инсталацията има обща дължина на 
хранилките до 450 m. Скоростта на дви-
жение на веригата е в границите от 2 до 

6 m/min за малки пилета до 18 m/min  
за възрастни птици. Количеството на 
фуража, разнасян от веригата, може 
да се регулира с клапан (разположен в 
бункера) в границите от 700 до 1600 g/m  
по хранителния улей. По този начин се оси-
гурява транспортирането на 130–400 kg/h  
фуражна смеска. При този метод на 
раздаване загубите на фураж не над-
хвърлят 1%, но замърсяването на фура-
жа в някои случаи е значително.

Инсталация с тръбно-спирален 
транспортьор. Може да се използва 
през целия период за отглеждане на пти-
ците. Основен елемент в нея са тубусни-
те хранилки (фиг. 3 поз. 2), изработени 
от пластмасови материали. Тези хранил-
ки се използват предимно при угояване 
на бройлери на дебела постеля главно 
поради лесното манипулиране с тях и 
честата подмяна на постелята. Нивото 
на фуража в хранилката се регулира с 
дозатор в зависимост от възрастта на 
птиците. При малки пиленца регулаторът 
е поставен на минимум, а с нарастване 
на възрастта количеството на фуража в 
хранилката непрекъснато се увеличава, 
докато се стигне до максималното. 

 Фиг. 3. Елементи на инсталация с тубусни 
хранилки: А – тубусна хранилка; Б – 

задвижваща станция; В – главен бункер; 
1 – тръбно-спирален транспортьор;  

2 – тубусна хранилка;  3 – задвижваща 
кутия; 4 – кабел; 5 – електрическа кутия; 
6 – електродвигател; 7 – скоростна кутия; 

8 – въжена подвеска

На фиг. 4 е дадена схема на инста-
лацията с тръбно-спирален транспор-
тьор и тубусни хранилки.

Електрозадвижващата станция се 
монтира в противоположния край на 
транспортьора. При напълване на всички 
хранилки системата се изключва посред-
ством сензор, монтиран в последната ту-
бусна хранилка. Интервалите на работа и 
престой се програмират и управляват с 
релета за време или с датчици за ниво. 
При спадане на нивото на фуража в хра-
нилките под минимално допустимото, 
раздаващата система се включва.

Фиг. 6. Възможности на отделните видове 
хранилки да поемат определен брой 

птици на линеен метър: А – хранещи се 
птици; Б – птици без място за хранене

С използването на тубусни кръгли 
хранилки и тубусни елипсовидни хра-
нилки може да се постигне гъстота на 
птиците при хранене до 20–24 бр. на 
линеен метър. 

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,
Аграрен университет

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

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

F

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете  
от компетентна подкрепа  

за нейната реализация

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни  
и чуждестранни инвеститори

Фиг. 4. Схема на инсталация с тръбно-
спирален транспортьор и тубусни 

хранилки: 1 – главен бункер; 2 – изнасящ 
тръбно-спирален транспортьор;  

3 – междинен бункер; 4 – тубусна 
хранилка; 5 – тръбно-спирален раздаващ 
транспортьор; 6 – задвижваща станция  
(електродвигател с редуктор); 7 – табло 
за управление и автоматика; 8 – въжена 

подвеска; 9 – регулатор на височината; 10 
– задвижваща станция (електродвигател с 

редуктор); 11 – таванна конзола;  
12 – верижна подвеска

Продължава от стр. 4 Производителността на тези транс-
портьори е около 300–400 kg/h, а дъл-
жината им достига до 200 m.

Цялата система може лесно да се 
вдига нагоре с подвеските 8 и 12 и с 
регулатора 9, когато трябва да се сме-
ни подовата постеля (прави се най-ве-
че при смяна на стадото) или за пов-
дигане на хранилките при растежа на 
птиците (фиг. 4).

 Фиг. 5. Регулиране на височината  
на тубусните хранилки съобразно  

с подрастването на птиците
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Реклама
ЗАВОДЪТ ЗА РЕМАРКЕТА „БМД“ АД ПРОИЗВЕЖДА НОВИ  
И „ОЗДРАВЯВА“ СТАРИ РЕМАРКЕТА НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ

„Българско Машиностроене Добрич 
– БМД“ АД произвежда нови високообем-
ни ремаркета до 34 м3 и реконструира 
стари употребявани ремаркета, теглени в 
миналото от К700, Т150, IFAL-60 и други. 

В нашите изделия ще откриете здра-
ви кошове, големи обеми и издръжливост 
при тежки експлоатационни условия. 

Нашите консултанти Ви очакват на 
телефони: 058 605567 и 0885293829

 2500 л
 3000 л
 щанги 18, 21, 24 м

КОШЕРИ С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
СТЕФО е търговска марка създадена през 2016 г. от млад 

и много амбициозен екип. Целите на компанията са пред-
лагане на стоки с безкомпромисно качество на изработка и 
отлична функционалност. Също така фирмата е гаранция за 
коректност и бързина на изпълнение на всяка една поръчка. 
СТЕФО е специализирана в предлагането на различни ви-

дове висококачествени пчелни кошери. 
Предлага следните видове пчелни кошери: Дадан-Блат, 

10-рамков; Дадан-Блат, 12-рамков; Лангстрот-Рут, 10-рамков; 
Фарар, 10-рамков; Дълбоко дънo.

Продуктите на СТЕФО се произвеждат във високо техно-
логична фабрика в гр. Казанлък, разположена в центъра на 
България. Поддържаме богата наличност от кошери по всяко 
време на годината. 

По материали на Стефо
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ФУРАЖНИ КУХНИ ЗА МЮСЛИ  
И КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ

ФУРАЖНИ КУХНИ И ЦЕХОВЕ
МАШИНИ ЗА МЮСЛИ, ЧУКОВИ МЕЛАЧКИ, СИЛОЗИ
СМЕСИТЕЛИ ЗА ФУРАЖИ, ЗЪРНОЧИСТАЧКИ, ШНЕКОВЕ

GSM: 0884 741 878
info@agro-vista.com
www.agro-vista.com

www.zarnotechnika.com

Технологични проекти  
за животновъдни ферми

5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77,  
Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11;  

Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел 
Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

Агрегатът е предназначен за производство на 
комбинирани фуражни смески.

Състои се от фуражомелка, транспортиращ хо-
ризонтален шнек с бункер за прибавяне на при-
меси, резервоар за течни добавки, циклон, бун-
кер - смесител и пулт за управление. 
í Производителност - до 1600 kg/h
í Инсталирана мощност  - 13,95 KW
í Маса - 780 kg

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

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

www.technosimbg.com

“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

ЕТ “ЛИДЕР”
4300 Карлово, 

тел.: 0335/928 43;0887/861 634

Предлагаме торови ленти  
за кравеферми и резервни части  
за тях: лопатки, планки и ролки.
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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


