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Вашата връзка с
прогреса в земеделието!
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27  
ГОДИНИ

www. nolis-bg.com

З Е М Е Д Е Л С К А  Н А У К А  
И Н О В А Ц И И

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
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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”

 Предназначение – Полевъдство, 
зеленчукопроизводство

 Тип – Навесни и прикачни модели
 Рами – Сгъваеми и твърди
 Работна ширина – от 2.5 до 7 м
 Еднакви резултати при плитка и 

дълбока обработка
 Устойчиви работни органи и 

закалени елементи
 Отлична работа в стърнище

 Предназначение – Полевъдство
 Капацитет - от 1500 до 3900 л
 Работна ширина – от 12 до 54 м
 Предимства – Самокалибрира се, 

8 лопатки,  4 основни  датчици, 1 
референтен датчик за кантара

 Икономия на торенето чрез 
селекционен контрол и 
променлива норма

 Оригиналност – CenterFlow, 
Geospread

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА  

KVERNELAND QUALIDISC

Направление 2 „Иновации”
Категория: Работни машини

ТОРАЧКА KVERNELAND 
EXACTA TL GEOSPREAD

До вестник „Земеделска техника“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА НА В. „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“,

Русенски университет „Ангел Кънчев“ поздравява екипа на вестник „Земеделска техника“ по случай 
професионалния празник на Земеделската наука в България – 25 октомври, както и всички свързани с 
изследванията в земеделието.

Съвременното земеделие е немислимо без съвременната земеделска наука. В България тя има повече 
от вековна традиция и не е престанала да се развива и обогатява, защото хората, които я създават винаги са съзнавали нейната 
огромна значимост за страната. 

Днес най-сърдечно искаме да приветстваме всички учени, работещи в областта на аграрните науки и да им пожелаем да 
продължават да генерират креативни идеи, да обменят знания и да си сътрудничат, обединявайки се за постигането на нови 
високи върхове в творческите си дирения и бързото внедряване на тези достижения в практиката!

Пожелаваме на в. „Земеделска техника“ и занапред успешно да изпълнява своята цел да бъде популяризатор на тези дости-
жения и иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и селското стопанство от друга! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

25 октомври 2018 г.,
Русе

Чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев,
Ректор на Русенския университет

 Предназначение – Полевъдство, 
зеленчукопроизводство

 Резервоар – от 2800 до 6700 л
 Щанги – от 24 до 42 м
 Колея – от 1,50 до 2,25 м
 Оргиналност – BERTHOUD VT Tronic  

с достъп до ISOBUS
 Патентована помпа Omega

Още на стр. 4

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА 

BERTHOUD VANTAGE

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ ЗА АГРАРНАТА НАУКА!

кат. № 309 Абонирахте ли се за 2019 г.?
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Земеделска наука

25 ОКТОМВРИ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК  
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА

1373 София, ул. Суходолска” 30; www.agriacad.bg

СЕЛСКОСТОПАНСКА 
АКАДЕМИЯ

136 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е чест да Ви поздравя с професионалния празник на научните работници в аграрния сектор. 
Горди сме, че България е петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска  
наука преди повече от 130 години. 

Модерното земеделие е немислимо без иновациите в агробизнеса, включително новите дигитални 
технологии, които са възможни благодарение на качествените аграрно образование и наука. 

Резултатите от изследванията бързо променят практиката за справяне с предизвикателствата на бързо 
глобализиращия се свят, пред които всички сме изправени – нарастващо население, деградация на екосистемите, намаляване 
на природните ресурси, ясно изразени климатични промени, миграционни процеси.

Затова денят на земеделската наука е повод за празник на научните работници, преподавателите от средните и висшите 
училища и земеделските производители. Техните колективни усилия и добро партньорство са в състояние да отговорят на 
нарастващите потребности за  разнообразни, качествени и екологично чисти храни.

На този празник нека изкажем благодарност към доайените на родната земеделска наука, чийто път следваме за съвремен-
но развитие на аграрния сектор в България.

Скъпи колеги, пожелавам Ви здраве и творчески успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. д-р Христина Янчева,
Ректор на Аграрен университет, Пловдив
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Иновации

ДРОНЪТ ВСЕ ПО-КАТЕРИЧНО НАВЛИЗА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДРОН ПРЪСКАЧКА
- Подходяща за зърнени, 
   технически култури, зеленчуци и др.  - Прецизно пръскане
- Не мачка посевите
- Ефективна за кални терени
- Лесна п- Лесна поддръжка
- Удобна за пренасяне

0895 550 920  |  contact@dspbg.bg

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

l Донко Филипов – с. Синьо 
бърдо, обл.Монтана, полевъд-
ство

l Петър Ангелов – с. Девене, 
обл. Враца, полевъдство

l ЗКПУ „Сеяч” – с. Царевци, 
обл. Варна, смесено произ-
водство

l Павел Ангелов – с. Стоб, обл. 
Благоевград, смесено произ-
водство

l Димитър Панайотов – с. 
Тенево, обл. Ямбол, овощар-
ство

l Тодор Тодоров – с. Хаджиди-
митрово, обл. Ямбол, смесено 
производство

l Недялка Панева – с. Кукоре-
во, обл. Ямбол, зеленчупроиз-
водство

Направление 3 –  
„Механизация в земеделското 

производство”

 Общо тегло – 24 кг
 Резервоар – 8-9 л
 Полезен товар – 10 кг
 Производителност - 6-7 дка за 8-10 

мин, на ден до 250 дка
 Прецизност при пръскане
 Лесно преносим

 Ширина на ходовото колело – 900 мм
 Размер на колелата – макс. ∅ 1.670 мм
 Широчина на неподвижна ос – 850 мм
 Широчина на управляваща ос – 750 мм
 Капацитет – 26 000 л
 Хидравлично окачване – GearHydro-

Tandem/Hydro-Tridem

Категория: Работни машини
ДРОН ЗА ПРЪСКАНЕ

Направление 2 „Иновации”
Категория: Работни машини

ЦИСТЕРНА JOSKIN VOLUMETRA

ОТЛИЧИЕ - 2018 г. 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Фирмата ни 
Drone service 
provider е създа-
дена през 2017 
година. Основ-
ната є дейност 
е обследване на 
индустриални и 
земеделски те-
ритории и обекти 
с дронове, съби-
ране на данни и 
техния анализ. 

Правим обследване на мини, на верти-
кални обекти – сгради, кули, комини и 
др, на ветро-генераторни съоръжения, 
също и на индустриални обекти, при 
които достъпът на височина е затруден. 
Обследваме и територии с даден про-
блем, например паднала градушка, за 
да се анализират засегнатите площи. 

Тази година внесохме дрон за 
пръскане на китайската фирма TT 
Aviation и сме неин представител в 
България. Тя провежда допълнител-
ни обучения за работа и поддържане 

на машината. TT Aviation произвежда 
около 20 000 различни по вид дронове 
на година и досега е обучила около 
24 000 пилоти.

Във фирмата ни работят около де-
сетина човека. Имаме техници, аутокад 
специалисти, пилоти, специалисти за 
обработване на изображенията. Основ-
но работим с фотограметрия (научна 
дисциплина, занимаваща се с опреде-
ляне формата, размерите, положение-
то и други количествени и качествени 
характеристики на различни обекти от 
земната повърхност по тяхна фотос-
нимка). Правим много снимки с дро-
нове и ги обработваме със специален 
софтуер, за да проследим и анализи-
раме различните данни. В процес на 
подготовка сме да работим с агрономи, 
които да ни помагат за борба с боле-
стите при растенията. С тях си сътруд-
ничим в областта на пръскането – да-
ват технологията за растителна защита 
на дадена култура. Това е по-сложен 
процес, затова засега предлагаме на 
клиентите безплатна проба на малка 

територия и, ако услугата е съвмести-
ма, могат да си я закупят.

В България в момента дроновете 
намират приложение най-вече за зас-
немане на събития и във филмовата 
индустрия. Широкото им използване у 
нас все още не е толкова популярно. 
През последните години в Европа се 
наблюдава бурно развитие в приложе-
нието им в различни области. С тях се 
постига много добра оптимизация на 
ръчни дейности. За някои индустриал-
ни обекти със заснемане с 3D модел, 
може да се направи много добро об-
следване и се разбира къде има про-
блем. Това спестява обследване на 
целия обект, което отнема седмици а 
също и подобрява безопасността на 
труда. Софтуерът също много помага 
за анализа на всички данни. Дронове-
те могат да извършват много дейности 
и ние виждаме потенциала им в зе-
меделското производство в България. 
Тази технология смело навлиза във все 
повече индустрии.

Продължава на стр. 7

Димитър Глушков
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ

Марка/модел
Година на 

производство
Мощност

к. с.
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

к. с.
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

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

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

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

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         4,80 лв. за 3 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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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

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
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 125Уточнение 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 

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 на предприятия за преработка. 
Тел.: 0877/354 001.
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ДРОНЪТ ВСЕ ПО-КАТЕРИЧНО НАВЛИЗА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 4

От края на юли предлагаме дро-
на ТTA в България. Той събира около  
10 кг полезен товар. Разликата с оста-
налите дронове у нас е, че ние осигуря-
ваме обучение, застраховка и сервиз 
на машината. Резервоарът му събира 
около 8 литра разтвор. Покрива между 
6 и 7 декара в рамките на 8 до 10 ми-
нути. При добра организация може да 
напръска около 250 декара на ден. Към 
цената на машината са включени 5 дни 
обучение, застраховка за една година, 
както и цялото оборудване – батерии и 
зарядно. Това е относително нов про-
дукт в България, подходящ за малки и 
средни територии до 1000 декара. В 
момента технологията не се препоръч-
ва за големи стопанства. 

Машината покрива площ от около 4 
метра при пръскане на височина 1-1,5 
м. Дронът се отмества автоматично 
и избягва застъпване, отместването 
може да е между 2 и 6 метра. По този 
начин не се пропуска ред. Дронът може 
да лети и на по-голяма височина, но се 
препоръчва да се вижда къде е, защо-
то полето не навсякъде е равно. Зато-
ва е подходящ за използване на лозя 
на наклон. При инцидент или при свър-
шили батерии или препарат е добре да 
знаеш къде е, за да го приземиш. Има 
функция и за автоматично прибиране, 
но така се приземява по най-краткия 

път, което не се препоръчва зара-
ди препятствията. Ако духа вятър над  
12 м/сек, дронът не може да извършва 
качествена дейност.

Обучението на пилотите включва 
инструкции как се сглобява, разглобя-
ва, кои части как се поддържат и как 
се управлява. У нас все още не се 
издава сертификат за летене с дрон. 
Обучението е нужно, защото е много 
важно дронът да се използва ефек-
тивно и безопасно. Хубавото на тази 
машина е, че не намачква културите 
и може да се използва и във влажно 
време. Постига се също икономия на 
гориво – не използваш трактор, пръс-
качка и цистерна. Водата може да се 
пренесе и в колата и преместването от 
територия на територия е много лесно. 
Много често 1000 декара не се намират 
на едно и също място. Използването 
на дрона е голямо удобство. Разглобя-
ването на машината е много лесно –  
рамената с витлата се сгъват и може 
да влезе в кола. 4 батерии са напълно 
достатъчни при положение, че има как 
да се зареждат. И един човек може 
да се справи с това, важно е доброто 
планиране на работата.

На клиентите си предлагаме и без-
платно пръскане до 10 декара, за да се 
види колко е ефективно за тях. Дронът 
е лесен за употреба, защото всичко е 
изработено от пластмаса, има само 

карбонови пръчки. При някои други 
машини има и карбонови витла, които 
са много по-скъпи. Двигателите трябва 
да се обезпрашават, това не е сложно, 
прави се с компресор с въздух. Пред-
лагаме и резервни части на склад. При 
инцидент или ако нещо се счупи, може 
да се смени бързо. Ако имаш резерв-
ните части, даже на полето може да ги 
смениш без да губиш време. 

Тази машина има няколко вида 
управление. Например, избираш две 
точки от полето и тя пръска, като може 
да се регулира на колко метра да се 
отмества. Има още по-лесен начин за 
пръскане - при празна машина се набе-
лязват точките на територията, после се 
пълни, пуска се на автоматичен режим 
и започва работа. Ако течността свър-
ши, дронът спира и доливаш препарат. 
След това работата продължава оттам, 
където е свършила – автоматично се 
връща на предишното си място. Това 
важи и ако батерията се е изтощила. 
Дронът има голяма автоматизация. Ако 
се изготви карта на полето, след това 
тя може да се използва многократно. 
Възможно е да се пръска и без карта 
– на ръчен режим. Желателно е да се 
използва таблет, защото се вижда къде 
е машината и каква работа е свършила, 
състоянието на батерията и дистанцион-
ното управление. Тази информация по-

Продължава на стр. 10
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Реклама

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.

Бързо променящите се 
изисквания на пазара и ин-
тересът към биологичното 
плодопроизводство налагат 
включване на нови сливови 
сортове в практиката.

В Института по планинско 
животновъдство и земеде-
лие (ИПЖЗ) Троян се отглеж-
дат и изпитват интродуцира-
ни немски и сръбски сортове 
сливи.Проучени са характе-
ристиките на сливовите сорто-
ве: Чачанска лепотица, Чачан-
ска найболя, Чачанска родна, 
Катинка, Топ фърст, Тегера, 

ИНТРОДУЦИРАНИ СЛИВОВИ СОРТОВЕ ОТ ТРОЯНСКИЯ РЕГИОН
Ханита, Елена и Йойо.

Проучваните сортове 
имат средно ран цъфтеж. В 
повечето случаи през години-
те, той протича през месец 
април. Най-рано цъфтежът 
започва при сортовете Йойо 
и Тегера, а най-късно при Ча-
чанска лепотица и Катинка.

Сливовите сортове се раз-
виват и плододават добре в 
условията на Троянския реги-
он. Те покриват беритбен пе-
риод от втората десетдневка 
на юли до втората десетднев-
ка на септември. Най-рано 

беритбена зрялост 
достигат плодове-
те при сорт Катин-
ка (14.07.) и Тегера 
(28.07.), а най-къс-
но сорт Елена 
(16.09.). За срав-
нение плодовете 
на сорт Стенлей 
узряват в периода 
25.08-05.09.

Масата на 
плодовете варира от 20,4 
g при сорт Катинка до 47,4 
g при Чачанска найболя. С 
по-едри плодове са също 
Йойо, Чачанска лепотица, 
Топ фърст. Оцветяването 
на плодовата кожица, при 
повечето сортове е тъмно-
синьо, като само при Чачан-
ска родна и Катинка е тъм-
нолилаво.

Установена е възпри-
емчивостта към вируса на 
шарката по сливата, при ес-
тествения фон на зараза и 
пораженията при отделните 
сортове. Всички от изслед-
ваните сортове, с изключе-
ние на Йойо, са възприемчи-

ви на вируса със симптоми 
по листата. Като имунен на 
вирусната болест шарка се 
доказа сорт Йойо. При него 
няма установени симптоми 
по листата или плодове-
те. Останалите сортове са 
устойчиви и толерантни. 

Сорт Чачанска лепотица 
е подходящ за обогатява-
не на сливовия сортимент, 
поради добрите си стопан-
ски качества и заслужава 
по-широко разпростране-
ние в практиката.
Доц. д-р Боряна Стефанова

завеждащ отдел  
„Планинско овощарство“ 

ИПЖЗ Троян
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Оптиком

Редовната го-
дишна среща на 
европейските ди-
лъри на руския кон-
церн Rostselmash, 
производител на 
з ъ р н о к о м б а й н и 
и други земедел-
ски машини, се 
проведе на 13-14 
септември в немския курортен 
комплекс Mark Brandenburg, в 
околностите на Берлин. 

Представителите на бранда 
от Полша, България, Унгария, 
Германия, Румъния, Словакия, 
Молдова, Литва, Латвия и други 
европейски държави бяха поз-
дравени от ръководството на 
Rostselmash с постигнатите ре-
зултати през изтеклата стопан-
ска година. Бяха отличени ком-
паниите Оптиком и Korbanek, 
за отличните им постижения в 
продажбите на зърнокомбайни 
на пазарите в България и Пол-
ша. 

Благодарение на усърдната 
работа и успешна маркетингова 
политика на екипа на Оптиком, 
пазарният дял на зърнокомбай-
ните Rostselmash в България 
през изминалия сезон 2017-2018 
е увеличен 3 пъти в сравнение 
с предходните години. Успехът е 
закономерен резултат от вложе-
нията и постоянството, от про-

Форумът СТЕКСПО, организиран от Асоциаци-
ята за развъждане на месодайни породи говеда в 
България (АРМПГБ), се проведе за трети пореден 
път в края на септември 2018 край Сливен. Съби-
тието отново подчерта важността на месодайния 
сектор за развитието на животновъдството у нас. Бе 
отчетен увеличеният брой на чистокръвни месодай-
ни породи, родени и отгледани в България спрямо 
предходни години, когато са преобладавали внос-
ните от Европа. Множество стопани се похвалиха 
с най-добрите си екземпляри от породите Абердийн 
Ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон и др., а посети-
телите обмениха знания и опит от практиката си. 
Вкусни бургери от телешко и супа с говежди ребра, 
приготвени на място от Ути Бъчваров, привличаха 
с ароматите си всички посетители на изложението.

С надеждата да подкрепи производството на 
качествено българско телешко и говеждо месо, 
и като цяло развитието на българското животно-
въдство, фирма „ОПТИКОМ” отново бе спонсор и 
участник в събитието.

Оптиком представи машини от гамата земедел-
ска техника на JCB, подходящи за всички опера-
ции в животновъд-
ните ферми и други 
видове стопанства:

* Компактен че-
лен товарач с чу-
пеща рама JCB403  
с товарен капацитет  
0,3 куб. м, способен 
да работи ефектив-
но в затворени тес-
ни пространства, в и 
около сградите, в це-

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИЛЪРИ НА 
ROSTSELMASH С УСПЕШЕН СЕЗОН

фесионализма и поддържане на 
високите стандарти в работата 
във всички направления през 
нелекия жътвен сезон.

Амбициите за още по-успешно 
представяне и за предстоящата 
стопанска година бяха потвърде-
ни и в последвалите индивиду-
ални срещи на представителите 
на дилърите с ръководителите 
на дирекциите: търговия, марке-
тинг, сервиз и резервни части в 
Rostselmash, които от своя стра-
на изразиха готовност за под-
крепа в постигане на общата цел 
– максимална удовлетвореност 
на клиентите.

След дилърската среща бъл-
гарските участници посетиха и 
регионалното агроизложение 
MeLaкрай Рощок, на което бяха 
представени Rostselmash и други 
значими брандове агротехника. 
Бе обособен и сектор за живи 
животни – от кокошки и зайци до 
крави, коне, бикове и др.

По материали на Оптиком

ОПТИКОМ  
НА СТЕКСПО

Продължава  
на стр. 12
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ДРОНЪТ ВСЕ ПО-КАТЕРИЧНО НАВЛИЗА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
мага за по-прецизно наблюдение. 

С малък дрон заснемаме територии 
с висока резолюция и изготвяме 3D ана-
лиз. Със специален софтуер обединява-
ме всички снимки и можем да направим 
анализ и да разберем дали и къде има 
болни растения, както и да се види къде 
е нужно да се пръска и тори. Нашата 
цел е точно такава – да пръскаме там, 
където трябва, а не навсякъде. Важно е 
болестта да се хване навреме и да се 
знае къде е напръскано. Това се отразя-
ва в светлината на снимката, вижда се 
как листото отразява светлината. Благо-
дарение на тази технология се разбира 
какво е състоянието на културата. Това 
е като добавка на съществуващите тех-
нологии за анализ на културата и почва-
та. Позволява се и броене при редовите 
култури – щом растението се покаже на 

Продължава от стр. 7 10-15 см от земята може да се прецени 
колко и как е засята площта.

Дронът е подходящ за всякакви 
култури, но още не сме го тествали за 
овошки и по-големи дървета като орехи. 
Свързали сме се с Института по земе-
делие в Генерал Тошево, за да напра-
вим тестове коя житна култура с кой 
препарат да се пръска, но концентраци-
ята на разтвора трябва да е по-голяма, 
отколкото ако се пръска с конвецио-

нална пръскачка. Позиционирането на 
машината се управлява с GPS сигнал.

Анализът на териториите се из-
ползва все повече в Европа, а в САЩ 
тази технология се използва от 10 
години. Пръскането с дрон е най-раз-
пространено в Китай. Очакваме раз-
витието на тази технология и в Бълга-
рия, тя все повече навлиза у нас.

Димитър Глушков,  
Drone servise provider

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Светещите пръчки (тези които се 

използват и във филмите, и по дискоте-
ките) съдържат същото вещество, как-
вото имат и светулките – луциферин. 

 През 2005 г. учените са открили 
вкаменени кръвоносни съдове на диноза-
вър. 

 Само за 1 година мигаме с окото 
средно 4 милиона пъти. 

 Бактерията, причиняваща забо-
ляването ботулизъм, е толкова силно 
токсична, че един килограм от нея ще 
е достатъчен, за да унищожи цялото 
население на планетата.             /ЗТ/
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Земеделска наука

С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 

02/ 8682456,  факс:  02/8683373,  e-mail: director@ikht.bg
ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спо-

магателна дейност в областта на криобиологията и лиофилиза-
цията, хранителните технологии, биологично активните веще-
ства за растениевъдството, качеството и безопасността на 
храните и напитките.

РАЗРАБОТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ВНЕДРЯВА нови продукти, 
технологии и методи за анализ и оценка за производство и пре-
работка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, 
растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко 
и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

Агростарт МК
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.: 02/02/944 82 49, 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

Садово е мястото, къде-
то преди повече от 135 г. 
започва да се развива зе-
меделската наука на Бъл-
гария. Тук за първи път се 
проучват използваните вече 
култури и се предлагат ре-
шения за проблемите на зе-
меделците. 

Бележитият български 
учен Константин Малков 
завършва висшето си обра-
зование в Хале, Германия и 
по примера видян в Западна 
Европа, решава, че за да се 
помогне на селяните са не-
обходими точни научни из-
следвания и помощ от държа-
вата. След упорит труд през 
1902 г. издейства да бъде 

ИРГР САДОВО – ИНСТИТУТ 
С ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ

ИКХТ С НОВИ  
РАЗРАБОТКИ

Продължава на стр. 12

Продължава на стр. 12

Научно-изследовател -
ската работа на Института 
по криобиология и храни-
телни технологии (ИКХТ) е 
насочена към изолиране 
и пречистване на биоло-
гично-активни вещества от 
растителен, животински и 
микробиален произход и 
включването им в продукти, 
предназначени  за опазване 
и подкрепа на здравослов-
ния начин на живот.

През последните годи-
ни една част от колектива 
на ИКХТ работи в следните 
направления: Получаване 
на стабилни пигментни ве-
щества от растителен произ-
ход, които могат да заменят 
синтетичните оцветители в 
храни; Създаване на храни-
телни добавки с профилак-
тично действие при редица 
метаболитни заболявания 
(висок холестерол, предди-
абетни състояния, наднор-
мено тегло). Разработката е 
получила награда за българ-

ски иновативен продукт на 
Международната селскосто-
панска изложба AGRA 2014.; 
Получаване на биополимер-
ни филми и покрития с по-
добрени механични и бари-
ерни свойства и включени 
антибактериални вещества 
от растителен произход. 
Разработените продукти са 
биоусвоими и биоразгради-
ми и могат успешно да се 
използват като ядивни и ак-
тивни опаковки за храни. 

Важно направление в 
научната програма на ИКХТ 
е разработването на ре-
цептурни формули и техно-
логии за производство на 
функционални биопроду-
кти с висок здравословен 
потенциал. В рамките на 
това направление са раз-
работени 2 нови продуктови 
линии функционални хра-
ни: синьо вино със Spirulina 
platensisиIndogoferatinctoria и 
Лиокрънч. За продуктовата 

открита първата у нас Дър-
жавна земеделска опитна 
станция Садово. Тук полага 
основите на опитното дело, 
прави първите изследвания 
на местните и чужди пшени-
ци, внедрява множество нови 
култури и започва събиране-
то на растителните генетични 
ресурси. Като фитопатолог 
получава световно призна-
ние и все още някои открити 
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Информация

Продължава от стр. 11

ИРГР САДОВО – ИНСТИТУТ С ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ
от него болести носят неговото име. За 
съжаление, живее съвсем кратко и по-
чива едва 35-годишен, но оставя 273 на-
учни и научно-популярни статии, голяма 
част от които в международни издания. 
През 2018 г. ИРГР Садово чества 145 
години от рождението на своя патрон 
Константин Малков.

Дейността му е подета от плеяда 
учени и през 1977 г. опитната стан-
ция в Садово прераства в институт с 
национално значение. Тук се намира 
най-голямата растителна генбанка в 
Югоизточна Европа и специализирана 
ботаническа градина за съхранение на 
български и балкански ендемити. Тук 
са създадени най-сухоустойчивият и 
най-студоустойчивият сорт пшеница, 
а садовските фъстъци са пословични. 
Селекцията при пшеницата достига 
върховете си с използваните и досе-
га като стандарти Садово 1 и Победа, 
но и с високодобивните Гея 1, Царе-
вец и Садово 772, с „икономичните“ 
сортове Боряна и Гизда, подходящи и 
за биологично земеделие, с високо-

качествения Фермер и, разбира се, с 
най-новите сортове Николай, Никибо и 
Гинра, които съчетават успешно висок 
потенциал за добив и устойчивост на 
болести. При фъстъците сорт Калина 
е най-популярен, но не му отстъпва и 
Кремена, отглеждан през последни-
те години масово в Италия, както и 
най-новият сорт Цветелина, който е с 
много едро зърно и почти 100% напу-
каност на ципата. 

Използвайки богатството от колек-
циите с растителни генетични ресур-
си тук са създадени и единственият 
вписан в сортовата ни листа българ-
ски сорт ръж Милениум, първият наш 
зимен голозърнест сорт овес Марина, 
зимните плевести сортове овес Калоян 
и Катан, пролетният сорт Мина, силно 
зимоустойчивите сортове ечемик По-
ток и твърда пшеница Деница, подходя-
щият за смески сорт тритикале Рожен, 
както и ненадминатите в използването 
за зелено зимни сортове фуражен грах 
Мир и Весела.

Едно от постиженията ни напосле-
дък, с което най-много се гордеем, са 

новите сортове сусам Невена, Валя 
и Аида, които единствени в света са 
годни за механизирано отглеждане. 
След повече от 35 години научни про-
учвания, най-накрая бяха създадени 
сортове сусам, които могат да се сеят 
със сеялка и да се прибират с комбайн, 
с тях се премахва ръчното отглеждане 
и високата себестойност при тази кул-
тура. Към това трябва да прибавим и 
много по-доброто качество на тези сор-
тове в сравнение с вносните. С тези 
сортове, които вече успешно се отглеж-
дат и в Добруджа на големи площи, се 
надяваме България от голям вносител 
на сусам да се превърне в  износител. 

В момента се изпитват два нови 
кандидат-сорта пшеница, а предстои 
подаването на трети и един сорт фъс-
тъци. Към научните продукти, създаде-
ни в ИРГР Садово, нараства интересът 
и от други държави като Турция, Гър-
ция, Македония, Италия и др. Това ни 
навежда на мисълта, че Институтът 
има не само славна история, но и до-
бро бъдеще.

Ас. Иван Алексиев, ИРГР Садово

линия синьо вино със Spirulina platensisи 
Indogoferatinctoria е разработен ино-
вативен метод, при който е използван 
биотехнологичен подход за обработка 
на синия пигмент (C- phycocyanin), чрез 
което става възможно включването му 
в рецептурни формули за алкохолни 
напитки. Чрез влагането на този пиг-
мент, новата серия напитки отговаря на 
критериите за функционален продукт. 
Сините пигменти от Spirulina platensisи 
Indogoferatinctoria са с доказани антио-
ксидантни свойства срещу алкоксилни, 
хидроксилни и пероксилни радикали. 
Тази напитка е подходящо решение за 
справяне на организма с оксидативния 
стрес на клетката. Втората нова разра-
ботка представлява серия продукти от 
диетичен шоколад. Рецептурната фор-
мула на този продукт включва лиофи-
лизиран плод или зеленчук, пребиоти-
чен шоколад без съдържание на захар 
и биологично активни екстракти. Така 
подготвените продукти са подходящи за 
включване в диетични режими, използ-
вани за профилактика на здравето, осо-
бено за следболнично възстановяване 
и на деца.

Изследванията при някои пациенти 
за алергичните реакции към глутена 
налагат разработването от безглутено-
ви и нискоглутенови храни. В ИКХТ са 
разработени рецептурни формули за 
безглутенови сладки, както и кекс от 
брашно от лимец.

Безглутеновите сладки са на осно-
вата на оризово брашно с добавка на 

прясно мляко, краве масло и набухва-
тел. Готовият продукт е подходящ за 
хора страдащи от глутенова ентеро-
патия, стомашно-чревни заболявания, 
както и за масовия консуматор с про-
филактична цел. Иновация е включва-
нето в рецептурата на оризово браш-
но, както и технология на изпичане на 
продукта.

Вторият разработен продукт е кекс 
от лимец, съдържащ яйца, брашно, за-
хар, прясно мляко и слънчогледово олио 
в подходящи съотношения. Продуктът е 
без консерванти, оцветители алергени 
и ГМО. Подходящ за профилактично и 
диетично хранене при хора страдащи от 
обменни заболявания, сърдечно-съдови 
и стомашно-чревни проблеми.

В областта на иновативните техноло-
гии с прилагане на биологично активни 
вещества, в ИКХТ се разработват препа-
рати от категорията на биостимулантите. 
Те са органични комплекси, екстрахира-
ни от растителни, животински, хумусни 
и други природни материали. При изпит-
ване на създадените образци в полски 
опити е постигнато увеличаване на до-
бивите при различни сортове пшеница 
с 5-10%, ръж-10-15%, кориандър - 11-16%, 
рапица 17-27%, памук – 15-30%, домати – 
18-59%, люцерна - 14-21%. Новите проду-
кти се отличават с безвредност (състав 
с природоидентичен характер) и висока 
ефективност (активност в ниски концен-
трации и дози), което ги определя като 
подходящи за екологизиране на земе-
делското производство.

По материали на ИКХТ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ С НОВИ РАЗРАБОТКИ

Продължава от стр. 11
лия широк спектър от ферми в селско-
то стопанство - от свинеферми, пти-
цеферми, млечни и месодайни ферми 
до разсадници и коневъдни центрове.

 * Колесен челен товарач с чу-
пеща рама JCB 427 Agri е създаден 
специално за селското стопанство с 
ненадминато съотношение мощност/
тегло, лесно превключване на ско-
ростите и гуми за по-добро сцепле-
ние в типичните условия на фермата. 
Големи ферми, предприемачи и голе-
ми складови бази разчитат на това-
рачите от серията да обслужват ефи-
касно нуждите на всяко стопанство, 
без значение дали се извършва ра-
бота във ферма, с торове, захранва-
не на био-електро централи, работа 
в силажни ями с голямо натоварване 
или работа на полето при складира-
не на компост или оборски тор.

 * Телескопичен товарач с чупе-
ща рама JCB TM220, който доказа 
предимствата си в действие като се 
грижи да поднася храната на живот-
ните по време на СТЕКСПО. Високата 
маневреност на чупещата рама заед-
но с адаптивния контрол на товара 
осигурява максимална прецизност на 
товаро-разтоварните дейности.

 Вечерните часове на СТЕКСПО 
2018 бяха осветени от JCB осветител-
на кула, предоставена от Оптиком. 

 Машините на JCB се предлагат 
от Оптиком на лизинг с 0% лихва за 
5 години с бързо одобрение по про-
грама на JCB Finance с подкрепата 
на Оптиком и UniCredit Leasing.

По материали на Оптиком

Продължава от стр. 9

ОПТИКОМ  
НА СТЕКСПО
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РАЗРАБОТВА:
• Ефективни системи за хранене за всички категории говеда, 

овце, зайци и птици
• Технологии за отглеждане на млечни, месодайни и комбинирани 

породи говеда и овце, кокошки, пилета и пуйки
• Селекционни програми за повишаване на генетичния потенциал 

при всички породи говеда, овце, зайци и птици
• Инвестиционни и бизнес проекти за говедовъдни, овцевъдни, 

зайцевъдни и птицевъдни ферми 

ПРЕДЛАГА:
• Заплодени юници, мъжки и женски те-

лета от породите Българско кафяво и 
Българско черношарено говедо

• Кочове, мъжки и женски агнета от по-
родите Мутон Шароле, Ил дьо Франс, 
Тракийска тънкорунна и Синтетична по-
пулация Българска млечна

• Еднодневни пуйчета и пилета от яйценосно, бройлерно и общо-
ползвателно направление

• Изследване качествения състав на сурово мляко, анализ на  фу-
ражи и почви

• Прясно и кисело мляко от специализирания цех за производ-
ство на мляко 

• Научно обслужване и консултантски услуги
• Курсове  с продължителност 30 и 150 часа за обучение на земе-

делски производители по животновъдство и растениевъдство

Реклама

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРЕДЕЦ

* Извършва научно-приложна дейност 
по растениевъдство, ливадарство и 
животновъдство.    
* Предлага млади разплодни животни 
от Българско сиво говедо и Източнобалканска свиня.
* Произвежда и предлага концентрирани фуражи

Средец, 8300, пл. “Г. Димитров” 1, 
тел. 0884/930 782 факс: 05551/ 7793, 
e-mail: aes_sredets@abv.bg

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ –  
СТАРА ЗАГОРА

тел.: 042/606 991, тел./факс: 042/607 048
www. szinstitute.com, e-mail: mar_k@abv.bg

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието - м. септември – октомври 2018 г.

ДВ, брой 75/11.09.2018
Наредба № 5 от 3 сеп-

тември 2018 г. за прилагане 
на правилата на биологично 
производство, етикетиране 
и контрол, и за издаване 
на разрешение за контрол-
на дейност за спазване на 
правилата на биологичното 
производство, както и за 
последващ официален над-
зор върху контролиращите 
лица
ДВ, брой 78/21.09.2018 г.

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8  
от 2016 г. за условията и 
реда за изпълнение и кон-
трол на промоционални 
програми за земеделски и  
хранителни продукти
ДВ, брой 81/02.10.2018 г.

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 9 
от 2011 г. за специфичните 
изисквания към безопас-
ността и качеството на хра-
ните, предлагани в детските 
заведения, училищните сто-
лове и обектите за търговия 
на дребно на територията 
на училищата и на детски-
те заведения, както и към 
храни, предлагани при ор-

ганизирани мероприятия за 
деца и ученици
ДВ, брой 83/09.10.2018 г.

Постановление № 214 от 
4 октомври 2018 г. за одо-
бряване на допълнителни 
разходи за 2018 г. по бю-
джета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за финанси-
ране на разходи за данък 
върху добавената стойност 
на общини по одобрени за 
подпомагане проекти по 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.  
и по Програмата за морско 
дело и рибарство за пе-
риода 2014 – 2020 г.
ДВ, брой 85/16.10.2018 г.

Решение за изменение на 
Решение на Народното съ-
брание от 19 септември 2017 г.  
във връзка с разискванията 
по питането на народните 
представители Светла Бъч-
варова и Георги Гьоков към 
министъра на земеделието, 
храните и горите Румен По-
рожанов относно политиката 
на Министерството на земе-
делието, храните и горите за 
създаване на ред в поземле-
ните отношения

Предлага изградени цялостни решения - 
доставка на оборудване, изграждане на компю-
търни, телефонни и охранителни мрежи, обуче-
ние на потребители, сервиз, издателска дейност 
и доставка на консумативи.

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

www: nolis-bg.com
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Хибриди от всички групи на зрялост и направление на 
използване -  за зърно, силаж, специални, захарни, 
пукливи и др.
Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и 
посевен материал при поливни и неполивни условия
Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени 
линии за производство на родителски компоненти и 
хибридни семена
Научно-методично обслужване, авторски контрол, 
обучение на кадри и лабораторни анализи

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

Кнежа, 5835, тел. 09132 7163,  7507, факс: 09132/7711; 
e-mail: mri_kneja@abv.bg









ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И 
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

6100 Казанлък, бул. “Освобождение” 49, тел.: 0431/ 6 20 39, 
факс: 0431/ 6 20 83, e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net

Интродукция, селекция и 
семепроизводство на меди-
цински и ароматни растения; 
Технологии за създаване и 
отглеждане на медицински 

и ароматни култури; Производство на поса-
дъчен материал от сортове маслодайна роза, лавандула, мента и 
др.; Преработка на растителни суровини от медицински и ароматни 
растения; Лаборатория за анализи на етерични масла, растителни 
суровини и билкови продукти.

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Разработва нови  

сортове памук, твърда 
пшеница и технологии за 
отглеждане

Предлага семена от 
твърда пшеница, памук, 
тритикале, фуражен грах и 
други земеделски култури

Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440, 
e-mail: iptp@abv.bg

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

4108 с. Марково, област Пловдив
тел.: (+ 359) 32 672 364, 

www.ttpi-bg.com, 
e-mail: itti_markovo@abv.bg

Научно-изследователската дей-
ност по тютюна започва през 1902 г.  
ПРЕДМЕТЪТ на дейност е ком-
плексни научни изследвания на сектор „Тютюн“ – от семената до 
алтернативното използване, тютюневите изделия, свързаните с 
тях тютюневи изделия и тютюневия дим. 

ПРОИЗВЕЖДА сертифицирани тютюневи семена. 
ИЗВЪРШВА анализ за съответстие на тютюн и тютюневи 

изделия.
Национален администратор по съхранение на данни в ЕК.

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ  
И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ

Разработва технологии и асортименти на храни (функцио-
нални и традиционни) и напитки, отговарящи на критериите 
за качество и безопасност; разработва технологична доку-
ментация за хранителни продукти; провежда потребителски 
тестове за възприемане и предпочитане, както и сензорни 
изпитвания на консуматори от специфични фокус групи.

В института има национално акредитирана лаборатория 
за изпитване на храни, напитки и води, съгласно действа-
щи международни стандарти, в т.Ч. И определяне срок на 
годност за употребата им.

4003, Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154
Тел.: +359 32952 109; E-mail: office@canri.org

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ - СОФИЯ
НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ -

ТЪРГОВИЩЕ
ИЗВЪРШВА – Научноизследователска и консултантска 
дейност; Научно обслужване и обучение на фермери
ПРЕДЛАГА – Племенни овце; Технологии за отглеждане 
на овце и полски култури
Семепроизводство на фуражни и полски култури
Стандартен овощен посадъчен  материал вкл. лешник – 6 
сорта.

7700 Търговище ул.”Кюстенджа” № 91; пк 49; 
Директор 0601/6-35-18

e-mail: osz_targ@mail.bg

3600 Лом. ул. „Белоградчишко шосе” 1, Директор: 0884193 369
Тел./факс: 0971/60162, email: oszlom@abv.bg
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í Мониторинг на Черноморската  
екосистема

í Генетични изследвания  
на морските ресурси

í Експертни оценки
í Аквариумна експозиция
í Екообразование

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ
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ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ  
И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ

l семена, разсад и луковици от 
различни сортове декоративни 
растения

l автентичен ин витро 
посадъчен материал

l селекционни програми  
и технологии

l консултации
1222 София, Негован;  тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44

email: iop_sofia@abv.bg

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  
ПО БУБАРСТВО - Враца

ПРОВЕЖДА научноизследователска работа във всич-
ки важни области на бубарството, съхранява най-големия 
генофонд на черницата и копринената буба в Европейския 
съюз. ПРОВЕЖДА курсове за обучение и дава съвети по 
всички въпроси от бубарството. ПРОИЗВЕЖДА високо-
качествено бубено семе, черничеви резници и фиданки 
от високопродуктивни сортове. РАЗРАБОТВА проекти за 
модернизиране и създаване на бубарски стопанства. 
За контакти: гр. Враца 3000; ул. “Мито Орозов” №24
Тел.: 092642221; Факс: 092645154; GSM: 0888 479 438
e-mail: panomir@yahoo.com; web: http://ses-vratza.bacsa-silk.org

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 АГРАРНА  
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна 
дейност в областта на икономиката и управлението на 
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна 
информация. 

Разработва: методики, програми, стратегии, нормати-
ви, бизнес и инвестиционни проекти.  

Провежда курсове за обучение, извършва консул-
тантска дейност. Прави оценки на технологии, земедел-
ски земи и дълготрайни материални активи.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/971 00 14, факс: 02/971 39 13

 е-mail: office@iae-bg.com

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И  
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

  СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ

  ИНСТИТУТ 
  ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ

Извършва и предлага:
l Селекция и семепроизводство на фуражни култури.
l Технология и екология на фуражните култури.
l Консервиране, окачестяване и използване на фуражите.
l Високи категории семена от фуражни култури и елитни 

разплодни мъжки и женски животни от породата Пле-
венска черноглава овца.

5800 Плевен, ул. "ген. Владимир Вазов" 89, тел.: 064/805 882; 
факс: 064/805 881, e-mail: ifc@el-soft.com, www.ifc-pleven.org115 години традиции и опит

тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470 
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.

Изработва проекти; Предлага лозов по-
садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО  
И ВИНАРСТВО - Плевен

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ 

"ОБРАЗЦОВ  ЧИФЛИК"- РУСЕ
ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА БАЗОВИ 

И СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА:
ПШЕНИЦА ”ВЕНКА 1” И “ДУНАВИЯ”, ОВЕС “АЛЕКСИ”,

ГРАХ “РУСЕ 1” ФАСУЛ “ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК 12” 
ЛЮЦЕРНА “ПРИСТА 3”, “ПРИСТА 5”, “РОЛИ” и др.

ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ НОВИ ВИНЕНИ 
И ДЕСЕРТНИ СЕМЕННИ И БЕЗСЕМЕННИ СОРТОВЕ

За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804,  Факс: 082/820 800

www.izs-ruse.org  Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН
l Разработва системи за раз-
въждане, селекция и техноло-
гични решения за отглеждане 

на биволи, говеда, свине и овце; мето-
ди на селекция и технологии за произ-
водство на захарно, кръмно и салатно 
цветко, сорго за зърно и зелена маса.
l Организира обучение и консултации 
на фермери в областта на животновъд-
ството и растениевъдството.
9700 Шумен, бул. „Симеон Велики” №3
тел: 054/830 448, факс: 054/830 455, email: agr_inst@abv.bg
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