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www. nolis-bg.com

Н А У К А ,  И Н О В А Ц И И 
П Р Е Р А Б О Т К А

Подгответе се  
за следващия  
сезон на жътва 
с Интерагри 
България!

БИТКАТА
ПЕЧЕЛЯТ
САМО
ПОДГОТВЕНИТЕ

Всички комбайни са 
на преференциални 
предсезонни цени. 

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

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

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

V-ТО ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

С ПОДКРЕПАТА НА:

Мессу 

l Мария Дикова – гр. Балчик, поле-
въдство

l Ет „Агро Пионер” Красимир Абад-

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”

П О К А Н А
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ

„Принос в механизацията на земеделието” – 2018 г.
Заповядайте на 4 декември от 13 часа в сградата на НТС, София  
ул. „Г. С. Раковски” № 108, ет. 2, зала 3 „Инж. Стоимен Сарафов”

Да споделим заедно Празника на механизацията!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Повече подробности:

www.zemedelskatehnika.com и на тел: 0885 01 35 10; 02/875 85 49

жиев – гр. Павликени, полевъдсто
l „ЛБГ Пропърти” ЕООД – гр. Славя-

ново, обл. Плевен, полевъдство 

l Красимир Мазиев – с. Таваличево, 
общ. Кюстендил, овощарство

l Елена Георгиева – с. Таваличево, 
общ. Кюстендил, овощарство

l Цветелина Алексова – с. Гигинци, 
общ. Брезник, животновъдство

136 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В БЪЛГАРИЯ

ДО ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ ЗА АГРАРНАТА НАУКА

За мен е чест чрез нашия вестник „Земеделска техника” да честитя Празника на земе-
делската наука на колегите от редакционния екип и на всички колеги, които се занимават 

с научно-изследователска и приложна работа. Специално бих искал да честитя на работещите в областта 
на механизацията, на производителите и дистрибуторите на земеделска техника, както и на работещите 
със селскостопанските машини.

На този празник може да се анализират постигнатите резултати, текущите проблеми и следващите 
програмни дейности в областта на земеделските наука и техника. Това е нормално, защото съвременната 
аграрна политика постоянно се усъвършенства, появяват се нови технологии, а за тяхната реализация е необходима съвремен-
на механизация.

Земеделието трябва да се развива, въпреки всички проблеми и предизвикателства, които се пораждат в текущата работа, но 
и с влиянието на определени фактори извън земеделието. Нашето поколение трябва да даде максимума в научен и експертен 
аспект и да допринесе за създаването и внедряването на нова техника и нови производствени технологии, да подобри услови-
ята на работа и да ги изравни с развитите аграрни страни. Нашата цел е земеделието и селата да се развиват и да се създадат 
по-добри условия за работа и за живот. Колкото повече постигнем в тази област, толкова по-голямо удовлетворение ще изпи-
таме от дейността си.

На всички празнуващи Празника на земеделската наука пожелавам здраве и професионален успех с надежда в бъдещето за 
по-големи контакти, сътрудничество и за съвместен принос към селскостопанската техника и общо към земеделието.

Проф.д-р Живко Давчев,
Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие

73 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 12 ноемрви Русенският университет „Ангел Кънчев” чества своя празник. 73 години висшето учебно 
заведение помага на младите хора да вървят по пътя на знанието и просперитета. В ерата на глобализацията 
образованието и научните изследвания играят все по-важна роля в икономическото и социалното развитие. 

Русенкият университет с иновативност се справя с предизвикателствата и върви към нови хоризонти.
Желаем на всички преподаватели и студенти много вдъхновение и стремеж за нови постижения!

Екипът на вестник „Земеделска техика”

кат. № 309 Абонирахте ли се за 2019 г.?
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На 7 и 8 ноември в 
Гранд хотел „София” 
ще се проведе 11-та 
научна конференция на 
Българския контактен 

център на EFSA към МЗХГ под мо-
тото: „Науката – от възможност към 
действие“. Тя ще бъде последвана 
от обучение за новата платформа на 
EFSA за споделяне на научна информа-
ция KNOWLEDGE JUNCTION. Събитията 

ще бъдат открити от доц. Янко Иванов, 
заместник-министър на земеделието и 
храните. Целта на конференцията е да 
се обсъдят актуалните проблеми свър-
зани с: безопасността по хранителната 
верига и епизоотологията и здравео-
пазването на животни и растения. 

С организирането на настоящата 
конференция Българския контактен 
център на EFSA към Центъра за оцен-
ка на риска по хранителната верига  

(ЦОРХВ) би желал да срещне широк 
кръг представители на държавната ад-
министрация и компетентните органи, 
научната общност, професионалните и 
браншови организации, които да пред-
ставят гледната си точка по поставе-
ните въпроси и да участват в отворени 
дискусии, имащи отношение към основ-
ните направления, заложени в програ-
мата на конференцията.

/ЗТ/

Иновации

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИЯТ И ХОРЕКА СЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРАТ

Професионална плат-
форма за създаване на нови 
контакти, обмен на идеи и 
развитие на бизнеса в Юго-
източна Европа – по този 
начин представителите на 
хранително-вкусови и хорека 
секторите определят изло-
женията МЕСОМАНИЯ, СВЕ-
ТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 
САЛОН НА ВИНОТО, ИН-
ТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ, 
които ще се проведат в Ин-
тер Експо Център от 7 до 10 
ноември.

„Работим целогодишно 
по тези мащабни проекти“, 
споделят организаторите. И 
положените усилия опреде-
лено дават резултат. Защото 
целият изложбен и конгресен 
капацитет на Интер Експо 

Център е зает за 
периода на шестте 
изложения. Проду-
кти, идеи, техноло-
гии и нови възмож-
ности ще предложат 
над 500 изложители, 
като 162 от тях ще 
участват за първи 

път. Свои щандове ще раз-
положат фирми от България, 
Италия, Австрия, Великобри-
тания, САЩ, Гърция, Румъния, 
Република Македония, Тай-
ланд, Холандия и ЮАР.

През тази година за първи 
път с колективно участие се 
включва Департаментът по зе-
меделие към посолството на 
САЩ в София. Традиционното 
вече колективно участие на 
компании от Италия ще бъде 
по-мащабно и всеобхватно от 
всякога. Всички тези факти 
ясно посочват, че изложени-
ята придобиват все по-голямо 
международно значение.

За поредна година с ко-
лективни участия се включват 
български млекопреработва-
тели, хлебопроизводители, 

За трета поредна годи-
на организаторите на Бъл-
гарския бариста шампионат 
ще се впуснат в търсене на 
най-добрите баристи. Профе-
сионалистите ще се сърев-
новават в създаването на 
най-добрите еспресо и капу-
чино. Под егидата на Светов-
ната кафе организация ще се 
проведе и Latte Art кафе шам-
пионат.

Най-добрите опаковки ще 
бъдат оценени и наградени на 
Националния конкурс „Приз 
Пак“. В рамките на събитие-
то ще се проведе и конкурсът 
„Златен медал с диплом за ка-
чествени и оригинални пазар-
ни продукти и/или адитиви“.

По материали на ИЕЦ

11-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„НАУКАТА – ОТ ВЪЗМОЖНОСТ КЪМ ДЕЙСТВИЕ“

Зелето има високи изисквания към всички хранителни 
елементи, но най-вече към азота, тъй като то натрупва зна-
чително количество биомаса за сравнително кратък веге-
тационен период. Целта на изследването ни беше да се 
установи ефектът от различни норми на минерално торене 
върху растежа и добива на главесто зеле, късно полско про-
изводство. Опитът се изведе с главесто зеле, сорт „Сръбски 
мелез”-4 върху алувиално-ливадна почва  в с. Цалапица, 
Пловдивско. Изпитани са три норми на торене с нараства-
щи нива на азот и фонови стойности на фосфор и калий – 
вариант Т1 (N8P15K10), Т2 (N16P15K10) и Т3 (N24P15K10). Ефектът от 
торенето е оценен спрямо контролен вариант  (N0P0K0) – без 

МИНЕРАЛНО ТОРЕНЕ НА ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ

винопроизводители, прера-
ботватели на плодове и зелен-
чуци и биопроизводители. За 
успеха и положителните тен-
денции организаторите под-
чертават ролята на браншо-
вите организации в България, 
които се включват с пълния 
си потенциал в шестте изло-
жения. 2018 г. е още по-специ-
ална за две от изложенията – 
Месомания и Булпек, защото 
те ще отбележат своите 25-го-
дишни юбилеи.

Завладяваща, атрактивна, 
от най-високо ниво и насо-
чена към професионалистите 
и бизнеса - такава ще бъде 
съпътстващата програма и 
през четирите изложбени дни. 
В рамките є ще се проведе 
третото издание на 
кулинарното съби-
тие GastronomiX, 
powered by 
The Alimentaria 
Experience. В съби-
тието ще се включат 
шеф-готвачи от име-
нити испански рес-
торанти.

внасяне на торове. Азотът е внесен под формата на амо-
ниева селитра (в норма 8, 16 и 24 кг/дка чисто вещество), 
двукратно – половината преди залагане на опита и другата 
половина като подхранване. Фосфорът и калият са внесени 

Продължава на стр. 7
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Земеделие

МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава на стр. 8

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СИТОВО

l Професия – „Фермер”, специалност „Пчеларство”
l Професия – „Фермер”, специалност „Земеделец”
l Професия – „Растениевъд”, специалност  

„Растителна защита”
l Професия – „Оператор в хранително-вкусовата 

промишленост”, специалност „Производство  
и преработка на мляко и млечни продукти”

l Професия – „Монтьор на селскостопанска техника”, специалност 
„Механизация на селското стопанство”

с. Ситово,  обл. Силистра, ул. „Г. С.  Раковски” № 2
Тел.: 0894 419 596 – директор;  086 63 27 04 – счетоводство

E-mail: pu_stopanstvo@abv.bg; www.pgss-sitovo.com

През 1991 г. на терито-
рията на с. Ситово се от-
крива Професионално-тех-
ническо училище по селско 
стопанство. Първият дирек-
тор е Розин Георгиев Хри-
стов. Учителският състав е от 
пет души, има две паралел-
ки след завършен седми и 
осми клас по специалността 
„Тракторист-машинист”. Сро-
кът на обучение е две годи-
ни. Първият випуск на СПТУ 
завършва през 1998 г. През 
2005 г. се открива единстве-
ната в силистренска област 
специалност „Производство 
и преработка на мляко и 
млечни продукти” и се из-
гражда  училищна лаборато-
рия.  От държавен поземлен 
фонд са предоставени на 
училището 200 дка земя в 
землището на с. Слатина, 
в последствие още 315 дка. 
Сега разполага с 515 дка об-
работваема земя.

Училището претърпява 
много промени. През 2012 г.  
статутът  от ПТУСС  се про-
меня в Професионална 
гимназия по селско сто-
панство, Ситово във връзка 
с подобряване качеството 
на образователно-възпи-

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
стаи, специализирани каби-
нети за професионално обу-
чение, лаборатория и ком-
пютърен кабинет. Във всяка 
класна стая има компютър и 
Интернет връзка. Обзавеж-
дането включва нова учени-
ческа мебел и бели дъски. 
Стаите се отопляват с кли-
матици. В училището е мон-
тирано видеонаблюдение. 
Гимназията разполага с три 
работилници и учебни офиси 
по професионална подготов-
ка. За съжаление, нужни са 
средства за закупуване на 
нови съвременни образци 
на селскостопанска техника, 
на която да се обучават уче-
ниците. 

тателния процес, наличи-
ето на добра материална 
база и увеличаване броя 
на учениците. Осъществен е 
прием за дневна форма на 
обучение по специалностите 
„Земеделец” и „Пчеларство”. 
Последователно са закупе-
ни микробуси за извозване 
на учениците: Форд транзит, 
Ивеко, 18 - местен микробус 
Мерцедес, както и два леки 
автомобила  за обучение на 
учениците за водачи на МПС 
категория „В”. Гимназията 
разполага с общежитие на 2 
етажа,  14 апартамента, все-
ки с по 2 спални, санитарен 
възел и тераса. Спалните 
помещения са ремонтира-
ни, имат ново обзавеждане 
и PVC дограма. Обособен е 
блок за момичетата. Сгра-
дата се отоплява с локал-
на парна инсталация. За 
развитието на учениците са 
оборудвани: кабинет за са-
моподготовка, компютърна 
зала и помещения за тенис, 
шахмат, народни танци и 
отдих с кабелна телевизия. 
Общежитието има и открито 
спортно игрище. Осигурено е 
видеонаблюдение. ПГСС-Си-
тово разполага с класни 

Учителският колектив се 
състои от 13 много добре 
подготвени преподаватели и 
двама възпитатели. Гимна-
зията предлага обучение в 
5 специалности: „Земеде-
лец”; „Пчеларство”; „Про-
изводство и преработка на 
мляко”; „Растителна защи-
та”; „Механизация на сел-
ското стопанство”.

След завършване на об-
разованието си повечето от 
учениците започват собст-
вен бизнес в селското сто-
панство в района, а малка 
част продължават във висши 
учебни заведения.

По материали  
на ПГСС, Ситово

- Д-р Караманова, представете 
фирма „Биоса“ на нашите читатели.

- Фирмата ни е семейна, създадена 
е през 2014 г. Офисът ни е във Варна, 
а производствената база-шоурум се на-
мира в Разград. Екипът на Биоса не е 
голям, но всеки се е специализирал в 
своите задължения и това помага мно-
го в работата ни и в контактите с бъл-
гарски и чуждестранни клиенти. 

Дейността ни включва продажба на машини за почиства-
не на семена, на цялостни линии за почистване и сортира-
не, както и решения за третиране на зърнени култури чрез 
пръскане със селскостопански дрон. Предлагаме машини 
за първоначално грубо почистване на семената, иновативни 
машини, които сортират по цвят, форма и размер и машини 
за пакетиране и етикетиране на различни продукти. Сред 

Интервю с д-р Нермин Караманова, управител на Биоса ЕООД
услугите ни са и почистване, калибриране, сортиране на се-
мена и зърнени култури, белене на слънчоглед, грах и други.

Представители сме на най-големия производител на оп-
тоелектроника в света – Meyer Optoelectronic, Китай. Рабо-
тим с тях повече от 10 години, но от 2014 г. сме техен офи-
циален представител за Европа. Предлагаме на българския 
и европейския пазар пълната гама машини за почистване 
и сортиране на семена - оптични сортировачи, пелетиращи 
машини и рентгенови детектори. 

Отскоро на българския пазар е и най-новият им продукт, 
предназначен за целите на медицината и стоматологията – 
цифрова система за 3D визуализация и ОПГ, предназначена 
за правене на  панорамни снимки в стоматологията и в 
лицево-черепната диагностика. В България вече работи една 
такава машина с марка MEYER.

Благодарение на нашата съвместна работа, брандът 
MEYER вече е  много добре познат у нас и в Европа. Преди 
3-4 години в България имаше закупени не повече от 5 маши-
ни, а в момента те са 40-50 броя. Към днешна дата непре-
къснато расте и броят на продадените машини в различни 
европейски страни.

- Защо сте избрали да предлагате техника за почиства-
не, сортиране и пакетиране на земеделска продукция?

- Биоса ЕООД предлага машини и оборудване за об-
работка на семена - машини за фино и грубо почистване, 
калибриране, обеззаразяване, фото-сортиране и рентгенова 
детекция на всички видове семена, зърнени култури, ядки 
и други хранителни продукти. Това са високоинтелигентни 
машини, базирани на иновативни подобрения и смарт техно-
логии, които отговарят на най-съвременните изисквания за 
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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

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

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес
20 лв. за 12 мес. – 2019 г.

     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

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.С.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere 9620RX 620 2016 3000
John Deere 8335R 335 2014 6300
John Deere 8360R 360 2016 1600
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 6150M 150 2015  610
John Deere 7230R 230 2012 4687

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.С.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998
John Deere 9680i 310 2006 5150
John Deere 9560 250 2003 5000
John Deere W650 302 2010 3220
Case AF 2388 290 2008 5215

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

тел. 088/868 85 08
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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; 058/603 125

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 

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.

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

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
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МИНЕРАЛНО ТОРЕНЕ НА ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ
еднократно преди залагане 
на опита под формата на су-
перфосфат (15 кг/дка чисто 
вещество) и калиев хлорид 
(10 кг/дка чисто вещество). 

Във фаза „свиване на зел-
ка” торените растения са фор-
мирали с 3,16 пъти по-голяма 
листна маса, 2,12 пъти по-го-
ляма листна розета, 1,83 пъти 
по-високи растения, с 1,43 
пъти по-голям диаметър на въ-
трешния кочан, с 24,8% повече 
листа в сравнение с контрол-
ните - без торене. Най-високи 
маси на зелето (1682,5 g) и 
на целите растения (2562,5 g)  
са измерени във варианта, 
торен с максимална азотна 
норма от 24 кгN/дка.

Във фаза „стопанска 
зрялост” листната маса 
на растенията, торени с 
N24P15K10 е с 13,7% по-го-
ляма от средната за торе-
ните растения. Размерите 
на листните розети са на-
раснали средно с 26,9%, а 
диаметърът на вътрешния 
кочан – със 73,5% в сравне-
ние с предходното отчита-
не. Най-голяма обща маса 
имат растенията, торени 
с 16 кгN/дка, или с 15,9% 
по-голяма от средната (3467 
g/растение) за торените 
растения. Липсват обаче 
доказани разлики в над-
земните маси на растени-
ята от вариантите, торени 
с N16 и N24. Във фаза „сто-

панска зрялост” най-високи 
добиви от 3020,0 g зелка 
има при торене с N16P15K10. 
Превишението в теглото на 
зелката при торене с N16 е 
с 15,9%, а при торените с 
N24 – с 6,3% спрямо сред-
ното за торените варианти. 

В по-ранната фаза от 
своето развитие зелевите 
растения реагират по-силно 
на приложеното азотно то-
рене. Добивите, получени в 
опита, варират между 4698 
(торене с N8P15K10) и 7278,2 

(торене с N16P15K10) кг/дка. 
Увеличението на добивите 
от зеле спрямо контролата в 
резултат на приложеното то-
рене е между 3,6 и 5,6 пъти. 
Участието на стопански цен-
ната част от добива – зелки-
те в биологичния добив, се 
повишава от 74,5 до 76,6%, 
като високият процент е при 
варианта с 16 кгN/дка.

гл. ас. д-р Люба Ненова, 
проф. д-р Иванка Митова

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – 
София

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

Продължава от стр. 4
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качество и ефективност.

Основна част от техниката на Би-
оса са машините за грубо почистване 
– въздушно-ситови сепаратори,камъко-
отделители, гравитационни маси, кали-
братори и други. Висок интерес има 
и към машините за фино почистване 
– цветен сортировач и рентгенов детек-
тор за чужди примеси. Ние предлагаме 
на своите клиенти машини с високо ка-
чество и ефективност на най-разумна 
цена с гарантиран резултат - 100% чис-
тота на крайния продукт. Всички наши 
машини са с гаранция от 1 година.

Считам, че това са машините на 
бъдещето, които ще направят процеса 
на обработка на семената и зърнените 
култури по-лесен и успешен и с това 
ще гарантираме на крайния потребител 
висококачествени продукти на трапе-
зата му.

Интересът към нашата продуктова 
гама е голям, както в страната така 
и в чужбина. Имаме десетки прода-
дени изделия на територията на Бъл-
гария и немалко в Европа. Кръгът на 
нашите клиенти се разширява непре-
къснато, защото работим не само със 
зърнопроизводители и земеделци, а и 

с преработвателни фирми и фирми от 
хранително-вкусовата промишленост. 
Имаме продадени машини на „Симид 
Агро“ - най-големия производител на 
хляб и хлебни изделия, на фабрика за 
олио и ядки „Бон ойл“ Ямбол, на „Агро-
ник“ Ямбол и много други. От години си 
партнираме с няколко фирми в Полша, 
където работят наши машини. Имаме 
продажби в съседна Румъния, а от ня-
колко месеца и в Молдова и Русия.

- Има ли перспектива от използва-
нето на дронове в земеделието и за 
какви операции?

- Най-новото в продуктовата листа 
на фирма Биоса е селскостопанския 
безпилотен дрон, който тази година 
представихме на няколко  изложения 
в страната и чужбина и към него ин-
тересът навсякъде беше много голям.  
Използва се за растителна защита, 
пръскане с пестициди и торове. Изди-
га се до височина от 50 м и може да 
запомня очертанията на полето, да из-
вършва мониторинг, а благодарение на 
радара може да се движи автоматично 
според релефа на терена. Хубавото е, 
че нашите дронове могат да пръскат с 
препарати, а след подмяна на модула 
– може да им се монтира обикновена 

или инфрачервена камера, с която да 
наблюдават или да сканират полето.  

Започнахме да презентираме тези 
машини още миналата година. По вре-
ме на едно от изложенията заедно с 
нас бяха и представители на произво-
дителя от Китай. 

Този тип иновация не е подмината 
и от европейските проекти за подпо-
магане на селското стопанство. Мярка 
6.4 ще дава възможност за тяхното за-
купуване.

- Извършвате също търговска дей-
ност със зърнени култури и семена за 
посев.

- Да, освен че продаваме машини 
и технологии и обработваме и почист-
ваме семена и зърнени култури, тър-
гуваме и с различни видове семена. 
Непрекъснато сме в контакт със зър-
нопроизводители от цялата страна и 
изкупуваме и продаваме на едро се-
мена, варива и други зърнени култу-
ри. Не е лесно да съчетаваме толкова 
много дейности, но тъй като всички те 
са свързани и насочени към селското 
стопанство и фермерите, за нас е удо-
волствие да им бъдем полезни и с по-
стоянен контакт.

доц. д-р инж.Милка Бобева

МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Хората са използвали 
пчелите още от дълбока 
древност. Пчелите са сим-
вол на трудолюбие, а медът 
- на изобилие. 

България има дългого-
дишни традиции при произ-
водството на пчелни про-
дукти – пчелен мед, цветен 
прашец, пчелно млечице, 
прополис и восък. Единстве-
но чрез пчелите човек е в 
състояние да оползотвори 
големите природни запаси 
от нектар и прашец. Голямо 
е стопанското им значение 
като опрашители на енто-
мофилни растения, без което 
е невъзможно увеличаване 
на добивите и повишаване 
качеството на плодовете и 
семената. Съществена роля 
оказват и при опрашването 
на диворастящите растения, 
което е безценен екологичен 
ефект и показател за запаз-
ване биоразнообразието на 
Земята.

Пчелата милиарди години 
е живяла при едни условия, 
а сега те се променят драс-
тично. Възможните причини 
за масовото изчезване на 
пчелните семейства са гло-
балното затопляне, ползва-
нето на пестициди, масовото 
разпространение на ГМО, 
ефектът на безжичните мре-
жи, мощните радио-телеви-

зионни излъчватели и мо-
билните комуникации. Някои 
учени твърдят, че изчезване-
то на пчелите се дължи на 
различни болести и вируси, 
като вароатоза и ноземато-
за. 

Увеличаването числе-
ността на пчелните семей-
ства и тяхната продуктивност 
е първостепенна задача на 
отрасъла. Един от основните 
методи за решаване на този 
проблем са внедряването 
на разработки, позволява-
щи интензивно използване 
на пчелните семейства и 
повишаване на тяхната про-
дуктивност. Важен фактор в 
това отношение е подхран-
ването им.

През последните години 
в пчеларската практика, в 
т.ч. и в българското пчелар-
ство, се изпитват алтерна-
тивни методи и средства на 
подхранване. 

Много от тези препарати 
са създадени на базата на 
биологично активни веще-
ства, извлечени от различни 
растения - етеричните мас-
ла, растителните екстракти 
и органичните киселини. 
Внимание се отделя на пре-
паратите, които ускоряват 
развитието на пчелните се-
мейства, увеличават тяхната 
продуктивност и стимули-

рат яйценосната дейност на 
майката. 

Стимулиращите препара-
ти и заместители на меда и 
прашеца могат да се разде-
лят на няколко групи: Заме-
стители на въглехидратните 
храни - най-често се използ-
ват обикновена (кристална) 
захар, суха захар, глюкозо–
фруктозните сиропи „Изо-
суит”, инвертирани сиропи. 
Препоръчва се подхранване-
то на пчелите със замести-
тели на нектара и меда да 
става при наличие на цветен 
прашец (белтъчна храна).

 През месеците февруа-
ри, март и август белтъчи-
ните са най-необходими за 
отглеждането на пилото и 
активизиране на яйценос-
ната дейност на пчелните 
майки, при което е необ-
ходимо пчеларите да под-
помогнат активно пчелни-
те семейства посредством 
стимулиращо подхранване. 
Различните хранителни про-
дукти като заместители на 
прашеца действат стимули-
ращо на пчелите, тъй като 
съдържат много протеини, 
в състава на които има 
жизненоважни аминокисе-
лини, крайно необходими 
за правилното развитие на 
ларвите и за нормалното 
яйцеснасяне на майката. 

Такива въглехидратни храни 
за пчели са ”Апитонус” Ста-
ратовит-granulae, „Апитом”- 
„Feedbee” - хранителен про-
дукт за пчели. Препаратите 
“Аписил” и “Кандисил“ сти-
мулират пролетното разви-
тие на пчелните семейства. 
Известни са и други препа-
рати на основата на синте-
тични аналози на майчините 
феромони “Bee Boost”. 

Химичната природа на 
веществата, стимулиращи 
яйцеснасянето на пчелни-
те майки и развитието на 
пчелните семейства може 
да бъде от витамини, микро-
еленти, различни ензими, 
фитохормони, фитонциди и 
др. В качеството си на сти-
мулатори за развитието на 
пчелните семейства през 
пролетно-летния период са 
изпитвани и витамини от гру-
па В (В1 и В12). Подхранва-
нето с витамин Е и витамин 
С повишава яйценосливост-
та на майките, медопродук-
тивността и восъкопродук-
тивността. Прилагането на 
имуностимулатора Interstim 
в пчеларството влияе върху 
живата маса на пчелните 
майки и увеличава тяхната 
репродуктивна способност. 
Пчелните майки, получени 
от семействата, третира-
ни със Селед и Дистроцид, 

ПЧЕЛИТЕ – СИМВОЛ НА ЖИВОТА
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 пчелни майки и отводки;
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 Полифлорен пчелен мед

гр. Казанлък
тел.: 0885 575 212
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гр. Казанлък

stefo.bg

имат значително по-висока 
яйценосна дейност. Положи-
телният ефект на органичния 
селен върху развитието и 
продуктивността на пчелно-
то семейство също е дока-
зана.

При отглеждането на 
пчелни майки са изпитвани 
биостимулаторите “Енер-
жикс” и ”Карбоксилен”, кои-
то имат положително въз-
действие върху развитието 
на яйчниците им. Съществу-
ват данни за положително 
влияние на гиберелиновата 
киселина, фолцистеина, тор-
фения биостимулатор, тъкан-
ни препарати на Филатов и 
други върху яйцеснасянето 
на пчелите майки, количе-
ството на отглежданото пило, 
меда и восъкопродуктивност-
та. Някои минерални веще-
ства (калиев фосфат, кали-
ев хлорид, калиев карбонат, 
магнезиев сулфат, магнезиев 
хлорид, калциев хлорид, на-
триев карбонат и морска сол 
като комплекс от 480 елемен-
та), повишават живата маса 
и продължителността на жи-
вот на пчелите работнички, 
водят до по-добре развито 
мастно тяло и хипофиринге-
ални жлези, по-висока актив-
ност на каталазата в дебело-
то черво,  по-добро зимуване 
и по-интензивно развитие 
през пролетта.

През последните годи-
ни, поради високите изиск-
вания на страните от ЕС, 
производството на качест-
вени и безопасни пчелни 
продукти е наложително. 
Етерични масла, растител-
ни екстракти, органични 
киселини и други продукти 
не са токсични за хората и 
пчелите, съдържат се в на-
туралните пчелни продукти, 
имат определен стимулиращ 

ефект върху 
р а з в и т и е т о 
на пчелните 
семейства и 
може да се из-
ползват като 
алтернативни 
средства.

Установено 
е стимулира-
що действие 
на малък брой 
р а с т и т е л -
ни продукти. 
„Green TM” е 
стимулираща хранителна 
добавка (vita feed) само за 
пчели. Представлява кафява 
течност с приятна мириз-
ма, която съдържа етерични 
масла от орех, мащерка и 
риган (култивиран и диво-
растящ). Перспективна насо-
ка в стимулирането на пчел-
ните семейства е проучване 
влиянието на различни рас-
тителни хормони (фитохор-
мони) върху яйцеснасянето 
на майките и развитието на 
пчелните семейства. Както 
е известно, за нормалното 
развитие на пчелите са необ-
ходими физиологично актив-
ни вещества (в това число и 
фитохормони), които се съ-
държат в прашеца и нектара 
на растенията, постъпващи 
в достатъчни количества по 
време на медосбора. Затова 
в периода, когато в храната 
на пчелите не достигат физи-
ологично активни вещества, 
стимулиращи яйцеснасянето 
на майките и водещи до бър-
зо развитие на семействата, 
е целесъобразно пчелните 
семейства да приемат раз-
лични фитохормони или хор-
моноподобни вещества, кои-
то нормално се съдържат в 
пчелния прашец.

Фитохормоните са веще-
ства, които се синтезират 

ПЧЕЛИТЕ – СИМВОЛ НА ЖИВОТА

в самите растения. Те са с 
ендогенен произход, много 
близки са до животинските 
хистохормони и влияят на 
клетките, в които се образу-
ват. Синтезират се от орга-
нични киселини, като някол-
ко хормона могат да имат 
един общ предшественик. 
Съществуват съобщения за 
използване на извлеци или 
отвари от различни растения 
като биостимулатори: сок 
от кромид лук (2-3 глави на 
литър сироп), млади борови 
връхчета или на ела (1 ли тър 
отвара на 1 кг захар).

 „Аписаниран“ е българ-
ски продукт, съдържащ ете-
рични масла от борова игли-
ца, пелин и хвойна. 

Отварата от ядливи гъби 
съдържа значително коли-
чество белтъчини, витамини, 
минерални вещества. Счита 
се, че тя има много близък 
състав на биологично актив-

ните си вещества до тези 
на прашеца. Отварите от 
детелина, мента, маточина 
и жълт кантарион, освен че 
имат стимулиращ развитие-
то на пчелното семейство 
ефект, повишават и тяхната 
зимоустойчивост.

В специализираната ли-
тература се отделя особено 
внимание на използването 
на извлеци от растенията на 
семейство Аraliaceae (най–
вече бръшлян и див пипер). 
Подчертано висок е ефектът 
от дивия пипер. Например 
10% негова отвара, давана 
по 30 ml през три дни, води 
до увеличаване на пилото, 
интензивен летеж на пчели-
те и ускорено изграждане на 
питите. 

При стимулиращо по-
дхранване с добавка на екс-
тракт от Tribulus terrestris L. 
(бабини зъби) по 10 mg на 
1 kg пчелите показват ста-
тистически доказано поло-
жително въздействие върху 
яйценосливостта на пчелите 
майки, върху количеството 
на пчелите (сила) в пчелните 
гнезда, върху зимоустойчи-
востта на пчелните семей-
ства (по-висок процент пре-
зимували пчели и по-ниска 
консумация на мед), върху 
летателната активност на 
пчелите работнички, върху 
медопродуктивността.

Гл. ас. д-р Росица  
Шумкова, НЦЖЗ, Смолян
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БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието – м. септември 2018 г.

Оптиком

Тазгодишната Световна дилър-
ска конференция на руския концерн 
Rostselmash се проведе от 17 до 20 
октомври 2018 в екзотичното кралство 
Мароко. Над 150 участници, представи-
тели на дилърите от цял свят, оцениха 
високо традиционното руско гостопри-
емство край бреговете на Атлантиче-
ския океан. 

Концернът произвежда 24 типа зе-
меделска техника с над 150 модела с 
марки ROSTSELMASH и VERSATILE в 13 
предприятия, разположени на 10 про-
изводствени площадки в Русия, САЩ, 
Канада и Европа и осъществява износ 

ROSTSELMASH НАГРАДИ ДИЛЪРИ ОТЛИЧНИЦИ

в 35 страни по цял свят.
Конференцията отчете успешни ре-

зултати от изтеклата стопанска година 
2017-2018 и запозна делегатите с пред-
стоящите новости в продуктовия си 
микс, както и с изискванията към ди-
лърите си, за да постигат още повече 
успехи на своите пазари и удовлетво-
реност на клиентите.

Оптиком ООД, българският изклю-
чителен представител на зърнокомбай-
ните ROSTSELMASH, бе представляван 
от търговския си директор, инж. Дими-
тър Петров. 

Кулминацията на конференцията бе 
тържествена официална церемония, 
на която ръководството на домакини-
те похвали и връчи награди на дилъри, 
откроили се в работата си през изте-
клата година по различни направления 
– обем продажби, маркетинг, сервиз, 
резервни части и др. 

Напълно заслужено екипът на Оп-
тиком грабна призовото първо място 
като „Най-добър дилър за маркетинг“ 
през 2017-2018 г. Наградата връчи Ан-
тон Малихин, ръководител Продажби в 
Rostselmash за Европа, като поздрави 
българските партньори с отличното им 
представяне през първата година от 
съвместната работа. Резултатите не 
закъсняха след поредица от стъпки за 
по-широко представяне на марката, съ-
четани с подходящи финансови пакети 
за българските земеделски производи-
тели, доверили се на зърнокомбайните 
Rostselmash заради тяхната надежд-
ност, висока производителност и дос-
тъпност.

По материали на Оптиком

ДВ, брой 75/11.09.2018
Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.  

за прилагане на правилата на биоло-
гично производство, етикетиране и 
контрол, и за издаване на разрешение 
за контролна дейност за спазване на 
правилата на биологичното производ-
ство, както и за последващ официален 

надзор върху контролиращите лица
ДВ, брой 78/21.09.2018 г.

Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 8 от 2016 г. за усло-
вията и реда за изпълнение и контрол 
на промоционални програми за земе-
делски и хранителни продукти

/ЗТ/
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ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

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

F

Цялостно комплексно (правно, техническо  
и икономическо) обслужване на местни  

и чуждестранни инвеститори

 Всички работни пчели са женски.
 Пчелата-майка може да снесе до 3 000 яйца на ден при 

скорост от 5-6 на минута, което е по 1 яйце на всеки 10 
секунди.

Любопитно за пчелите
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