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Отличие

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

С ПОДКРЕПАТА НА:

Мессу 

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 кат. № 309

Всеки се стре-
ми към разви-
тие на селското 
стопанство, за да 
получи по-висо-
ки и по-качест-
вени добиви, но 
и по-икономично 
земеделие. В Р.
Македония е така, 
но съм забелязал, 
че и в Р. България 

има определени условия за създаване 
и съживяване на машинно-тракторните 

станции (кооперации). Можем спокойно 
да кажем, че по-рано земеделските коо-
перации бяха много активни в обединя-
ване на средствата и механизацията за 
по-голямо експлоатационно натоварва-
не, но сега титулярят се промени и не съ-
ществуват държавни стопанства (МТС), 
те са приватизирани. В производството 
се срещат средно големи фирми, както 
и малки земеделски стопанства, които 
създават изключително добри условия 
за формирането на машинно-тракторни 
кооперации. Те имат за цел съвместно 
снабдяване с техника, обща експлоата-

ция при поддържане и обработка на зе-
меделски земи, които са собственост на 
отделните кооператори. 

За да напредва селското стопанство, 
е необходима съвременна техника, но 
често тя е скъпа. Вземането на заеми 
носи висок риск, а е нужно навременно 
изплащане. Това може да се постигне, 
ако машините имат голямо натоварване 
по време на селскостопанската година 
- много работни часове, които създават 
основата на мащабно земеделско про-
изводство. Именно приемане на иде-

МАШИННО-ТРАКТОРНИТЕ КООПЕРАЦИИ СА ДОБРО БЪДЕЩЕ

Проф. Живко Давчев

Продължава на стр. 10
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НАЗ

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН АГРО СЕМИНАР
За осма поредна година Национал-

ната асоциация на зърнопроизводителите организира На-
ционален агро семинар. Ежегодният форум ще се проведе 
на 29 и 30 ноември 2018 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пло-
вдив, под надслов „Зърнопроизводството на кръстопът?“.

Престижното събитие ще събере агро сектора заедно с 
представители на публични органи, образователни инсти-
туции, търговски и анализаторски компании, чуждестранни 
неправителствени организации и други. НАЗ отново залага 
на богата двудневна програма с дискусионни панели, споде-
ляне на добри практики и презентации по най-важните теми 

и последните постижения при производството на зърнени и 
маслодайни култури. Всички гости ще могат да осъществят 
контакти с водещи компании – производители и вносители 
на продукти за растителна защита и подхранване, семена, 
земеделска техника, аналитична апаратура и софтуерни ре-
шения.

Официалното откриване на семинара ще започне с 
тържествено връчване на третата стипендия на НАЗ „Иван 
Генчев Танев“. След деловата програма Асоциацията ще 
отпразнува и своята 12-та годишнина.

По материали на НАЗ

- Г-н Киров, 
защо фермерите 
трябва да се обе-
диняват в асоци-
ации? Как се съз-
даде и какво Ви 
дава НАЗ?

- Самото ре-
шение за създа-
ването на Нацио-
налната асоциация 

на зърнопроизводителите (НАЗ) беше 
подтикнато главно от протестите ни, по-
родени по финансови причини. Те бяха 
в Стара Загора, Пловдив, Бургас и през 
2006 г. се стигна до учредяването на 
НАЗ от 6 регионални организации. Съ-
юзът на зърнопроизоводителите от Бур-
гаска област е един от учредителите. 

Нашето виждане е, че без браншо-
ва организация не могат да се реша-
ват проблемите в селското стопанство. 

Те касаят всички, особено нас, които 
се занимаваме пряко със земеделско 
производство. Сред тези проблеми са 
поземлените отношения, разпределе-
нието на земята, рентите и плащането 
им, различните закони, касаещи секто-
ра и т.н. Всички тези неща наложиха 
създаването на тази организация. С 
нея много по-лесно се координират 
действията от цялата страна, взимат се 
общи решения. Много по-трудно е все-
ки да се бори индивидуално. Важно е 
да има обединение, чрез което нещата 
да се поставят и те да стигат по-високо 
в йерархията на управлението.

През последната година НАЗ се ут-
върди и в международен план. Нейни 
представители постоянно участват в 
заседания на Копа Коджека, най-го-
лямата браншова организация в Ев-
ропа, на заседания на Вишеградската 
четворка. Асоциацията е включена и в 

браншовия съюз на производителите 
на царевица. Това също допринася за 
израстването на нашата организация. 
От тази година развиваме и съвмест-
на дейност с Института за иновации, 
заедно ще се борим за пропагандира-
нето и по-доброто прилагане на новата 
селскостопанска политика след 2020 г. 
в България.

- Как съумяват толкова различни 
регионални организации да се обеди-
нят?

- Определено това не е лесно. Знае-
те, че за да се вземе едно общо реше-
ние, трябва да се организира събрание, 
на което да присъстват председатели-
те на различните регионални браншови 
организации. Те са избрани от своите 
организации, знаят какво е мнението 
на членовете си и го споделят, но след 
обсъждане на събранието се взима 

Интервю с инж. Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизоводителите от Бургаска област

ДА СЕ ОБЕДИНИМ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Продължава на стр. 7
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Оптиком

LANDINI С ИНОВАЦИИ НА EIMA 

Продължава на стр. 11

Моделната гама трактори REX 4 за 
2019 г. в спортен дизайн и стилен син 
цвят металик, съчетан с матово черно, 
е финалист за наградата Tractor of the 
Year 2019 в категория „Най-добър спе-
циализиран трактор“. Той е най-ново-
то попълнение при тракторите Landini, 
които бяха представени на изложението 
EIMA от 7 до 11 ноември в Болоня. 

Landini REX 4 се предлага във вер-
сии F (6 модела, с кабина), GT и V (5 
модела) с мощности от 70 до 112 к.с. и 
утвърдени двигатели Deutz AG (с EGR 
&DOC система за изгорелите газове, 
без филтър за твърди частици и нуж-
да от регенерация). Бутонът Engine 
Memo за запаметяване на стойностите 
на оборотите на двигателя е включен 
в стандартното оборудване и допълва 
с удобство при операциите, за които е 
нужно лесно да се зададат вече съхра-
нените стойности.

Измежду новите характеристики на 
серията трактори REX 4 е важно да 
се спомене новата Advanced Driving 
System (ADS – Система за лесно упра-

вление) – иновативна хибридна систе-
ма в помощ на оператора, използваща 
най-новите технологии от механиката и 
роботиката за улесняване на маневри-
те в полето и при движение по шосе. 
Системата осигурява сателитно насоч-
ване, запаметяване и контрол на пози-
цията на колелетата при движение по 
наклонени терени, както и елиминиране 
на въздействието на терена върху точ-
ността на кормилното управление. При 
неравен терен и в бразда вертикалните 
и странични колебания се абсорбират 
за поддържане движението на трактора 
в права линия. Комфортът на управле-
ние се увеличава чрез втвърдяване на 
волана заедно с увеличение скоростта 
на движение на трактора – технология 
от автомобилната индустрия, която е 
значително предимство при транспорт 
за повече бързина и сигурност. Бързото 
автоматично връщане на управляващите 
колела за изправяне след завой също е 
голямо удобство. Оптимална ефектив-
ност при обработките се постига чрез 
мултифункционалния джойстик за упра-
вление на всички хидроразпределите-
ли (до 7), автоматичното извършване 
на операции в края на полето, елек-
тронното управление на отработените 
дневни часове, регистър на полетата 
и програмата за сервизна поддръжка 
– чрез Landini Fleet Management про-
токол, както и с възможността за дис-
танционна диагностика в реално време. 
Мониторът автоматично се настройва 
спрямо извършваните текущи операции. 
Кабините са със защита CAT 4 и с нова 

система за херметична изолация на зо-
ната на оператора, която е защитена от 
проникване на вредни субстанции при 
пръскане. Системата следи вътрешното 
налягане и състоянието на въгленови-
те филтри. Версията с окачен преден 
мост е с дискови спирачки в маслена 
баня и блокажът на диференциала е с 
електро-хидравличен контрол. Ъгълът на 
завой е 55° за улеснено маневриране 
при разнообразни почвени условия и 
терени. Хидравличната мощност се оси-
гурява от двойна помпа с дебит 28 л/
мин за кормилното управление и 50 л/
мин за триточковия навес и хидрораз-
пределителите. Като опция се предлага 
тройна помпа с дебит 41 л/мин за задно 
навесване и 41 л/мин за средно-разпо-
ложените разпределители до кабината.

На EIMA Landini показа новата се-
рия трактори REX 3 F, с три модела с 
мощност от 55 до 75 к.с. и 2,5-литрови 
4-цилиндрови с 16 клапана двигатели 
Kohler с DOC системи без регенера-
ция. При колесна база от 1950 мм, 
тегло 2000 кг и с максимална това-
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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

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

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

Тип 
машина Марка Модел Година Описание

Трактор  CLAAS ATOS 220 c 2015 2 мч, 76 к.с.

Трактор  CLAAS AXOS 330 cl 2012 700 мч, 92 к.с.

Трактор  CLAAS AXION 820 CMATIC 2013 2010 мч,  
230 к.с.

Трактор  CLAAS AXION 840 CMATIC 2008 4050 мч,  
240 к.с.

Трактор  CLAAS AXION 850 CEBIS 2010 5350 мч,  
260 к.с.

Трактор  CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7880 мч, 7 м, 
4,4 тона,140 к.с.

Сеялка 6 
реда AMAZONE ED452 CLASSIC 2004

навесна,6 х 
70 см, 4.50 м 

работна ширина
Дискова 
брана AMAZONE Catros 4001 2010 4 м, 2 реда 

дискове и валяк
Дискова 
брана AMAZONE Catros  6001 -2 2004 6 м, 2 реда 

дискове и валяк

Култиватор POTILA MASTER 800H 2015 8 м, 3 секции, 
хидр. сгъване

Универсал-НВГ ООД - гр. Долна Оряховица,  
тел. 0889 231012, 0885 331355

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
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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

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

СЕМЕНА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА

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 

• 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

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

„ЛУМБРЕКС“- органичен течен тор

Разфасовка Цена на едро Опаковка
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

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

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
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ДА СЕ ОБЕДИНИМ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ...
Продължава от стр. 3
едно общо решение на национално 
ниво. Макар и трудно, успяваме да 
стигнем до крайно решение. Затова 
нашата асоциация (НАЗ) се смята за 
най-силната и най-работещата бран-
шова организация в страната. Това 
не е само мое мнение.

 - Механизираното съвременно 
земеделие е резултат от технологии, 
машини, кадри и обединяване на 
образование, наука, бизнес в обща 
цел – ефективно производство. Това 
е същността и на Отличието „Принос 
в механизацията на земеделието”. 
Според Вас то необходимо ли е за 
агросектора?

- Без механизация не може да 
се развива земеделие. Виждам, че 
навлизането на по-модерни маши-
ни, с по-добра технология на рабо-
та, със софтуери за управление, са 
по-умни, така да ги наречем, с тях 
можем да правим прецизно земеде-
лие и успяваме да постигнем висо-
ки резултати. Ако се върнем назад, 
когато работехме с по-стара техника, 
виждаме, че резултатите в зърнопро-
изводството бяха много по-различни. 
За последните 7-8 години обновихме 
машинния си парк с нови, модерни 
и интелигентни машини и успяхме 
да увеличим поне 2 пъти производ-
ството си. Това налага  кадрите да 

бъдат добре обучени, в което обаче 
за съжаление, изоставаме. Все още 
се забелязва липса на механизато-
ри с висока култура на познание на 
съвременната техника. Мисля, че ме-
ханизацията в селското стопанство е 
едно от най-важните неща, заедно с 
новите технологии и сортове, за да 
се постигне напредък. Ако на пазара 
няма високопроизводителни машини, 
няма да можем да развиваме добро 
земеделие. Наистина е напълно пра-
вилно, че тяхното предлагане и ка-
чество е в тясна връзка с резултати-
те в производството.

В този аспект  Отличието „Принос 
в механизацията на земеделието” е 
необходимо и съвсем навременно.  
Радостното е, че то все повече обе-
динява механизаторите и им дава са-
мочувствието, че са необходими  и 
полезни. Не е чудно, че връчването 
на наградите се превърна в Ден на 
механизацията. Аз подкрепям Отли-
чието още от първото му издание, 
защото то е стимул и катализатор за 
развитието на иновативно българско 
земеделие. Без техника и иновации 
не можем да се развиваме. Трябва 
всички от сектора – образование, на-
ука, бизнес да се обединим, за да 
върви напред, да просперира нашето 
земеделие.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието, м. 

ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ 2018 г.

ДВ, брой 86/18.10.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките 
за профилактика, ограничаване и ликви-
диране на болестта африканска чума по 
свинете и за условията и реда за прила-
гането им

Наредба за изменение на Наредба № 
21 от 2016 г. за условията и реда за регис-
трацията, етикетирането и контрола на то-
рове, подобрители на почвата, биологично 
активни вещества и хранителни субстрати
ДВ, брой 87/19.10.2018 г.

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за 
издаване на разрешения на производите-
ли и заготвители на посевен и посадъчен 
материал и за регистрация на търговци на 
посевен и посадъчен материал (ДВ, бр. 40 
от 2004 г.)
ДВ, брой 88/23.10.2018 г.

Постановление № 224 от 17 октомври 
2018 г. за изменение и допълнение на пра-
вилника за прилагане на Закона за лова и 
опазване на дивеча, приет с Постановле-
ние № 151 на Министерския съвет от 2001 г.  
(ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
ДВ, брой 92/06.11.2018

Наредба за изменение и допълнение за 
Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на 
картата на възстановената собственост.

/ЗТ/
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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

ФИРМАТА Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ 
НА ДЕЙНОСТ:

Търговия с препарати за растителна  
защита (РЗ), семена и торове в 

Централна и Североизточна България.

ФИРМАТА ПРЕДОСТАВЯ:
l Kонсултации по расти-

телна защита 
l Tехнологии за отглеж-

дане и опазване на 
растенията от болести 
и неприятели

l Предлага качествени 
семена, торове и пре-
парати:

– препарати за РЗ на 
фирмите:” КАМПО 
2007” , „АГРОКЕМИ-
КЪЛ” ,  АГРОБИОТРЕЙДИНГ”,  „АРИСТА”

– официален вносител на семена от „ЛИ-
МАГРЕЙН” – ФРАНЦИЯ

– дистрибутор на торовете от „ТИМАК 
АГРО”, „ЛЕБОЗОЛ”

„ТЕРА ЕКО МС“ ООД
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 77;  

тел.: 062/670 158; 062/670 134; e-mail: teraeko97@abv.bg

ЕТ "БЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0882/000 666; 0888/550 856

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен  
селскостопански  
инвентар,  
резервни части  
и баланс на валове

Култиватор за слята обработка

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

• Автомобилни електронни везни 
(метални или бетонни) с обхват 
от 10000 до 80000 кг и от 1÷ 24м

• Електронни платформени везни
• ЖП везни

• Преустройство на механични 
автомобилни везни в електронни

• Изработване на нестандартни 
електронни везни по заявка на 
възложителя

e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.co

Тази година се навърш-
ват 58 години от дипло-
мирането на първия ви-
пуск машинни инженери, 
приети за студенти във 
ВИМЕСС Русе през 1955 г.  
Инженер Тодор Хаджиев 
е един от тях и е събрал 
своите спомени за живо-
та и обучението на тога-
вашните студенти в книга-
та „МОЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
ВИМЕСС РУСЕ“. 

За поръчки: 
тел: 0886 134 016, или  

на имейл: t_hadjiev@abv.bg.

НОВА КНИГА

Реклама

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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Реклама

Съвместима с ISOBUS софтуер

Безплатен сигнал 15-25 см.

Меню на български

Обади се сега: 0887 105 225

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА
CR7TM

Тъчскрийн дисплей 18 см.

Надградима със система за автоматично управление до 2 см.

Автоматично изключване на секциите при препокриване

до 31.12.2018г.

Специална 
цена

Американският пионер в техноло-
гиите за прецизно земеделие Raven 
Industries Inc. вече има официален 

ПАРТНЬОР ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

В редица страни, включи-
телно САЩ, Канада, Герма-
ния, Австрия, Япония, Корея 
и други, отглеждането на чер-
вения калифорнийски червей 
отдавна е престанало да 
бъде хоби за рибарите и се 
е превърнало в популярна и 
ефективна дейност. Първите 
стопанства за култивиране 
на дъждовни червеи са били 
създадени през 40-те годи-
ни в САЩ. Любопитното е, че 
в училищата в Калифорния, 
където селското стопанство 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕН КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ
Отговор на запитване на Пламен Цанев

вносител за България - „УНИВЕР-
САЛ-НВГ“ ООД, гр. Долна Оряховица. 
На проведената скоро полева демон-
страция всички клиенти и присъстващи 
имаха възможността да се запознаят с 
продуктите на компанията и да ги из-
пробват в полеви условия.

Raven Industries Inc. е американска 
компания, основана през 1956 г. в град 
Сиукс Фолс, в щата Южна Дакота, а от 
1978 г. насам е създаден и отделът "При-
ложни технологии в земеделието". Отто-
гава Raven проектира, въвежда и моди-
фицира различни технически решения 
на сложните селскостопански задачи. Продължава на стр. 11

От навигационни терминали до цялост-
ни системи за управление на сеялки и 
пръскачки, от системи за автоматично 

Продължава на стр. 12

е силно развито, отглеждане-
то на червеи и добиването на 
биотор се изучава, като отде-
лен предмет в училище.

Червеният калифор-

нийски червей е 
специално селек-
циониран високоп-
родуктивен вид то-
рен червей. Той е 
доста голям: дълъг 
е 6-8 см, с тъмно-
червен цвят и маса 
около 1 грам. Разви-
ва се бързо, дости-

гайки полова зрялост за 3-4 
месеца и е доста плодовит 
– ежегодно възпроизвежда 
около 1500 бр. потомство, 
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Продължава от стр. 2

МАШИННО-ТРАКТОРНИТЕ КООПЕРАЦИИ СА ДОБРО БЪДЕЩЕ
ята за машинно-тракторни 
кооперации, създаването 
им и членството на земе-
делските производители са 
напълно оправдаван подход 
и се вписва в програмата за 
свободен търговски обмен, 
в който нашето селскосто-
панско производство може 
да бъде конкурентноспо-
собно.

Как да се обединят, 
снабдяват и организират 
земеделските производи-
тели за съвместни покупки 
и експлоатация на нови ма-
шини?

Естествено, основата за-
почва от дефинирането на 
аграрната политика на об-

щата обработваема земя, 
която искаме да сеем и от-
глеждаме. Важен е сегментът 
на програмните дейности в 
аграрната политика и първа 
такава са образователните 
процеси. Следват законо-
вите разпоредби, общият 
събран анализ на машин-
но-тракторните кооперации 
от развитите страни, където 
те работят успешно. Има мо-
дели в общата европейска 
селскостопанска политика, 
но съществуват и някои спе-
цифики, които са разделени 
на два типа - задължителни 
(обвързващи) и адаптирани. 
За да бъде успешно начина-
нието, е необходимо и двете 
да се анализират с корекция 

в съответствие с правните 
разпоредби и условията на 
труд в страната. Закупуване-
то на техника може да се из-
върши чрез обединяване на 
средства за конкретна линия 
машини, например такива за 
отглеждане на захарно цвек-
ло или промишлени домати. 
Това са високопроизводител-
ни машини и за малка площ 
от 20-30 хектара закупуване-
то им не се изплаща, но ако 
няколко производители са 
ориентирани към тази кул-

тура, купуването, експлоата-
цията и изплащането ще бъ-
дат по-опростени. Голям дял 
в цялата процедура имат и 
банките. Цялостната банкова 
система трябва да разбира 
по-добре подобни коопера-
ции и да им даде възмож-
ност за по-лесна покупка на 
машини с по-дълъг гратисен 
период и мининална банкова 
лихва.

Проф.д-р Живко Давчев,
Университет „Св. Кирил  

и Методий”, Скопие

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg
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роподемност 2300 кг, този 
трактор е идеален за ре-
зитби и обработки в лозя, 
градини и оранжерии. Топ 
предимствата му са ком-
пактният размер и само 
1280 мм височина на вола-
на от земята на версията 
без кабина.

Трансмисиите са меха-
нични, собствено произ-
водство на Argo Tractors, 
с 16+16 предавки, хо-
донамалител (creeper) в 
стандартното оборудване 
и удобни лостове за упра-
вление. Отлична е хидра-
вликата, с дебит 28 л/мин 
за кормилното управление 
и 50 л/мин за навеса и до 
три механични хидро раз-
пределителя. На изложе-
нието имаше и версията 
без кабина, на пазара бе 
налична и версия с нископ-
рофилна кабина.

Премиера на EIMA на-
правиха верижните тракто-
ри Landini Trekker 4 – във 
версии стандарт (C), ово-
щарски (F) и планински 
(M). Trekker 4 F и M са с 
мощност от 72 до 102, а 
Trekker 4 C е с мощности 
99 и 107 к.с. Двигатели-
те са Deutz AG 2,9-литро-
ви, 4-цилиндрови турбо с  
16 клапана при моделите F 
и M, а TCD 3,6-литров тур-
бо двигател при модела C. 
И двата типа двигатели са 

със системи за обработ-
ка на изгорелите газове 
с DOC без регенерация и 
постигат съответствие с 
изискванията на Етап IIIB, 
Tier4i. Новият дизайн доба-
вя по-агресивна визия на 
тези модели, оборудвани с 
доказалата се механична 
трансмисия с 16+8 пре-
давки с overdrive (по-бързи 
предавки) и creeper (пълзя-
щи скорости). Тези вериж-
ни трактори са перфектни 
за работа в екстремни ус-
ловия заради голямата си 
теглителна сила  и отлично 
сцепление по стръмни те-
рени. Товароподемността 
на задния навес е 2650 кг 
и може да се увеличи до 
3400 кг с 2 допълнителни 
цилиндъра. Зоната на опе-
ратора е обновена с ново 
контролно табло, удобни 
органи за управление и 
дигитален панел. Комфор-
тът е още по-добър с но-
вата седалка с въздушно 
окачване. Капацитетът на 
горивния резервоар е уве-
личен до 85 литра за ово-
щарската и планинската 
версии и до 90 литра за 
стандартната C версия. 
Верижно-ходовият механи-
зъм е самосмазващ се с 
различни ширини на вери-
гите по избор – от 360 мм 
до 450 мм.

 По материли  
на Оптиком

LANDINI С ИНОВАЦИИ  
НА EIMA

Продължава от стр. 4
управление до безжични техно-
логии за обмен и управление 
на информацията, Raven е до-
казан лидер в технологията за 
прецизно земеделие на светов-
ния пазар.

Американската компания 
предлага революционни нови 
продукти на земеделци в цял 
свят. Каква е тяхната цел? Да 
дадат на земеделските произ-
водители контрол. Да предос-
тавят възможност за по-ефек-
тивна работа, да намалят 
производствените им разходи 
и да увеличат тяхната произво-
дителност. Успехът на земеде-
лието винаги е бил в това да 
увеличиш максимално добиви-
те си, използвайки минимално 
количество ресурси. С Raven 
вече можете да подобрите ка-
чеството на вашата работа.

Продуктите и системите 
за прецизно земеделие Raven 
напълно отговарят на очак-
ванията на фермерите, които 
знаят предимствата на новите 
технологии. Те осигуряват ця-
лата необходима информация 
и предлагат ефективни инстру-
менти за управление, като им 
дават възможност значително 
да подобрят рентабилността на 
своите стопанства. Какво е не-
обходимо? Изберете подходящ 
продукт или създайте собстве-
на система за прецизно земе-
делие, която да отговаря на 
желаните от вас характеристи-
ки. Продуктите на Raven са с 
един нов поглед към бъдещото 
земеделие, като ви помагат да 
получите високи добиви с от-
лично качество, като същевре-
менно намалите разходите си.

Raven предлага навига-
ционни системи и системи 
за автоматично управление, 
които да следват зададената 
права линия с голяма точ-
ност. От терминали с GPS 
приемници и точност на ра-
бота в рамките на 15-20 см, 
до най-новите автоматизира-
ни системи за управление, 
използващи RTK сигнали с 
точност до 2 см, компанията 
предлага най-широката гама 
от предлагани инструменти на 
пазара, с което ви гарантира, 
че вашият курс, с подкрепата 
на Raven, ще ви отведе към 
целта по най-краткия път.

Raven предлага широка 
гама от многофункционални 
системи, за да покрие всич-

ките ви очаквания. Навига-
ционните системи CR7 и CR12 
осигуряват лесно управление 
и контрол на инвентарите, по-
вишавайки ефективността на 
почти всички селскостопански 
операции. Оптимизирайте торе-
нето на полетата си с използ-
ването на карти за променли-
во приложение на торовете. 
Със системите за автоматично 
управление, с автоматичното 
включване и изключване на 
секциите на вашата пръскач-
ка, при препокриване намале-
те разходите на препарати за 
растителна защита.

Системите за контрол на 
прилаганите продукти на компа-
ния Raven, от най-сложните до 
най-елементарните, се радват 
на заслужено уважение на све-
товните пазари. Независимо 
от типа инвентар, компанията 
предлага много и различни 
системи за въвеждане на про-
дуктите, които гарантирано ще 
подобрят ефективността ви.

Предлаганите от Raven 
системи за автоматичен 
контрол на включването и 
изключването на секциите 
ACCUBOOM, както и  автома-
тичния контрол на височина-
та на щангите на пръскачката 
AUTOBOOM, гарантирано ще 
подобрят точността в расти-
телната защита и ще намалят 
вашите разходи от вложените 
ресурси (включително време, 
гориво и препарати). Системи-
те за управление на щангите, 
предоставени от Raven, са съв-
местими с много други марки 
производителки на пазара. 
Това дава възможност дообо-
рудване или цялостни индиви-
дуални технологични решения, 
според различната потребност 
и бюджета на всеки клиент.

Чрез използването на 
GPRS връзка с мобилни мре-
жи, Slingshot модемът оси-
гурява достъп до иновативна 
система от много инструмен-
ти за управление на инфор-
мационните данни. Голямо 
предимство на този модем е 
възможността техническа дис-
танционна поддръжка, която 
непрекъснато следи за изправ-
ността на системата, и при 
наличие на грешка или откло-
нение, коригира и отстранява 
проблема, без пряката намеса 
на оператора в машината.

По материали  
на Универсал-НВГ

ПАРТНЬОР ЗА ПРЕЦИЗНО  
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава от стр. 9

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Във вселената има по-

вече от 100 милиарда галак-
тики. В най-големите от тях 
има приблизително по 400 
милиарда звезди. В Млечния 
път (нашата галактика) има 
около 100 милиарда звезди. 
Ако опитате да преброите 
нейните звезди, като отбро-
яването на всяка ви отнема 
по 1 секунда, ще са ви нужни 
3000 години.

 Слънцето е най-големи-
ят обект в Слънчевата сис-
тема. В обема му могат да 
се съберат 1 300 000 планети 
като Земята. Слънцето съ-
държа около 98% от общата 
маса на Слънчевата систе-
ма. Повърхността на Слънце-
то е с температура от 6000 
градуса по Целзий (11000 гра-
дуса по Фаренхайт). Центъ-
рът на Слънцето е с темпе-

ратура от 15 000 000 градуса 
по Целзий (27 000 000 градуса 
по Фаренхайт).

 Луната се отдалечава 
от Земята със скорост 3,8 
сантиметра на година. На 
всеки 100 години въртенето 
на Земята около оста є се 
забавя с 2 милисекунди. Каза-
но по друг начин, след 100 го-
дини, денонощието ще бъде 
по-дълго с 2 милисекунди.

 Юпитер е най-голяма-
та планета от Слънчевата 
система. Тя е толкова ог-
ромна, че може да побере в 
себе си останалите планети. 
Юпитер е най-бързо въртя-
щата се планета от Слън-
чевата система. Едно дено-
нощие там трае 9 часа и 55 
минути. Юпитер има 62 луни. 
Европа, една от тези луни, е 
изцяло покрита с лед.    /ЗТ/
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при добро отглеждане. Храни се 
на всеки 2-3 седмици. Полива се 
на 2-4 дни. На всеки 45 дни се 
обръщат с вила, за да се внесе 
достатъчно въздух и цялото ко-
личество храна да бъде изяде-
на. Около 60% от поетата хра-
на се отделя като екскремент 
(наричан “биохумус”). Подобно 
на пчелите, които прелитат от 
цвят на цвят, събират нектар 
и прашец и произвеждат мед, 
червените калифорнийски чер-
веи са фабрика за хумус. Хра-
нейки се с оборски тор, те го 
разлагат и използват за храна, 
но по-голямата част изхвърлят 
във вид на хумус. Целият жиз-
нен цикъл на червения калифор-
нийски червей се осъществява 
на дълбочина до 25 см (докато 
обикновеният дъждовен чер-
вей може да достигне до 6 м).  
На тази малка дълбочина се 
осъществяват всички жизнени 
дейности – хранене, растеж и 
размножаване. Дори пренасе-
леността на пространството не 
е в състояние да го накара да 
избяга, ако там има достатъчно 
храна и оптимална влага – око-
ло 70-80%. 

„ЛУМБРИКАЛ“ –  
биотор от ЧКЧЛ

Биоторът съдържа милиар-
ди полезни микроорганизми, 
както и  всички необходими за 
растенията макро и микро хра-
нителни елементи. Използва се 
за непосредствено торене като 
комплексен тор с продължител-
но действие в  зеленчукопро-
изводството, цветарството,  за 
създаване на трайни насаж-
дения и др. В лозарството и 
овощарството осигурява устой-
чиво развитие на посадъчния 
материал и съкращава времето 
до първото плододаване. ПРЕ-
ПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ: Като 
компонент към смеските за 
разсад, саксийни цветя, вкоре-
няване и др. – 15-20% от общия 
обем; зеленчукови култури на 
открито – 300-500 л/дка; зелен-
чукови  култури в оранжерии 
– 200 мл/раст.; лозя, овощни, 
рози и други трайни насажде-
ния – 0.5-3.0 л при засаждане и 
пролетно подхранване; рекул-
тивация  на нарушени  терени 
– 250-300 л/дка.

ПРЕДИМСТВА: Биотор 
ЛУМБРИКАЛ е уникален по 
съдържание на биологично ак-
тивни субстанции от групата на 
растителните регулатори;  на-

малява необходимостта от по-
ливане; намалява с 7 до 13 дни 
времето за развитие на разса-
да и узряването на плодовете;  
съкращава се времето до пър-
вото плододаване на лозите и 
овощните дръвчета.

„ЛУМБРЕКС“ –  
органичен течен тор

„ЛУМБРЕКС“ е изключи-
телно ефективен хуминов тор 
с широк спектър на приложе-
ние. Прилага се като почвен и 
листен. Бързо се разтваря във 
вода и е съвместим с всички 
препарати и торове. ЛУМБ-
РЕКС помага за формирането 
на здрава коренова система 
и повишава устойчивостта на 
растенията към стрес и патоге-
ни. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  НОР-
МИ: Листно: 150-250 мл/дка., в 
зависимост от културата и схе-
мата на торене; 1-2 мл/1 л вода 
в домашни условия. Почвено: 
1-3 л/дка – в капкова система, 
в зависимост от фазата на раз-
витие на растенията и схемата 
на торене; 1 л тор в 300 л вода 
в домашни условия, за стай-
ни и градински растения през  
20-25 дни. Третиране на семе-
на: Третирането на семената с 
„ЛУМБРЕКС“  осигурява едно-
временно поникване и много 
добро вкореняване на растени-
ята, дори при неблагоприятни 
условия. Житни – 1 л тор на 
1 тон семена, с препарата за 
обеззаразяване; зеленчукови – 
100 мл/1 л вода, накисват се за 
4-6 часа.

ПРЕДИМСТВА:  ЛУМБРЕКС 
в разтворен вид съдържа кон-
центрирани най-важните храни-
телни  компоненти на биотора 
– хуминови киселини, фулвоки-
селини и всички необходими за 
растенията макро и микроеле-
менти. ЛУМБРЕКС действа ед-
новременно като източник на 
хранителни вещества и расте-
жен стимулатор за растенията. 
Служи като почвен подобри-
тел за бедни на хумус почви, 
стимулира полезната почвена 
микрофлора като подобрява 
общото състояние на почвата и 
превръщането на почвените ор-
ганогенни елементи в достъпна 
за растенията форма. Храни-
телните елементи, съдържащи 
се в екстракта, се задържат 
по-продължително време в поч-
вата, което гарантира по-пълно-
то им усвояване от растенията.

Инж. Цонка Празова,  
„БОГАЯ“ ЕООД

На 15 ноември предста-
вителят на Испания в Евро-
пейския парламент г-жа Ес-
тер Еранс Гарсия публикува 
изготвения от нея проект на 
доклад относно предложе-
ния от Европейката коми-
сия Регламент за стратеги-
ческите планове за ОСП. 
С него се предлагат 448 
изменения в предложени-
те от ЕК текстове. Едни от 
най-интересните изменения 
касаят тавана на директни-
те плащания и размера на 
обвързаната подкрепа.

По отношение на та-
ваните предложението на 
Европейския парламент 
е всяка държава-членка 
сама да определи праг, над 
който да се намалява раз-
мерът на директните пла-
щания. Този праг не може 
да бъде по-нисък от 100 000 
евро. Средствата, които го 
надхвърлят, следва да се 
намалят по решение на дър-
жавата-членка с най-малко 
25% и най-много 100%.

Интересното е, че от об-
хвата на таваните Европей-
ския парламент предлага 
да се изключат единствено 
средствата по чл. 27 и 28, 
а именно плащанията за 
допълване на доходите на 
млади земеделски стопани 
и тези за схемите за кли-
мат и околна среда. Всички 
останали плащания, вклю-
чително обвързаната под-
крепа, ще бъдат включени в 
калкулацията на сумите, на 
които ще се налага таван 
на плащанията.

Обосновката на Ев-
ропейския парламент за 
тези изменения е: Предла-
га се механизъм, който да 
се адаптира към производ-
ствените структури на всяка 
държава. От друга страна, 
намалението не следва да 
засяга подпомагането на 
екосхемите, това би било 
в противоречие с еколо-
гичните цели на настоящия 
регламент. Подпомагането 
на младите земеделски сто-
пани също следва да бъде 
изключено. Тези два типа 
плащания трябва да се из-
ключат от ограничаването 
(capping), за да се избегне 

ефект, който противоречи 
на целите в областта на 
екологията и приемстве-
ността между поколенията, 
предвидени в член 6, па-
раграф 1.

По отношение на прис-
падането на разходите за 
труд Европейският парла-
мент предлага да се до-
бави възможността да се 
приспадат и реално напра-
вените трудови възнаграж-
дения, а не само средната 
стойност. Предложението 
включва и възможността 
държавите-членки да могат 
да използват и показатели 
за стандартни разходи за 
трудови възнаграждения за 
различните видове стопан-
ства.

Промяна е направена 
и по отношение на оста-
тъчния ресурс след нала-
гането на тавана на пла-
щането. Предложението 
на ЕК предвиждаше този 
ресурс да се използва с 
предимство за прераз-
пределителното плащане, 
като единственото ограни-
чение беше размерът му 
да не надвишава средното 
плащане на хектар за вся-
ка една държава-членка. 
Предложението на Евро-
пейския парламент казва, 
че този ресурс трябва да 
се използва приоритетно 
за необвързаните с произ-
водството плащания.

Интересното по отноше-
ние на преразпределително-
то плащане е, че Европей-
ският парламент предлага 
размера на това плащане 
да не бъде по-висок от 25% 
от  основното подпомагане 
на доходите за устойчивост, 
съответстващо на средното 
на национално равнище. 
Предлага се също така да 
се предвиди финансов та-
ван, над който стопанствата 
да не получават преразпре-
делително плащане.

По материали на ИАИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕН  
КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ

Продължава от стр. 9

Повече информация на сайта на вестника:  
www.zemedelskatehnika.com 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ  
ПЛАНОВЕ ЗА ОСП
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АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Тел: 0884/500 480; 0884/172 712

l 	Чистене
l 	Калибриране  

на семена
l 	Обеззаразяване
l 	Семена за посев: 

Cellule-Euclide-
Basilio

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

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

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

почвени подобрители  
за неутрализиране  

на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

Реклама

В продължение на успеш-
ното развитие през годините 
водещият производител на 
течни торове за земеделието 
Екофол АД през 2015 г. разра-
боти и изгради цех за произ-
водство на AdBlue®. 

Спазвайки своята утвърде-
на практика на контрол на ка-
чеството, бързи доставки и ре-
путация след своите клиенти, 
Екофол АД увеличава обема 
на продажби на AdBlue® вся-
ка година. През 2018 г. бяха 
реализирани продажби от над 
1 500 000 литра, които друже-
ството си бе поставило за цел 
през тази година.

Продажбите нарастват по-
ради безупречното качество 
и надеждност на продукта. 
Очакванията на Екофол АД 
са през следващите годи-
ни да има увеличение и на 
цялостното потребление на 
AdBlue® в България поради 
системното подновяване на 
авто- и техно-парка, както и 
увеличаващата се отговорност 
към екологичното равновесие 
и чистия въздух. Това напъл-
но отговаря на тенденцията в 
цяла Европа за минимизиране 
на вредните емисии от дизе-
ловите двигатели. 

От началото на 2017 г.  
Екофол АД произвежда 
AdBlue® под лиценз, издаден 
от VDA (Асоциация на герман-
ската автомобилна индустрия) 
и в партньорство с итали-

анската компания Bluebasic 
Srl. и вече е сред водещите 
български производители на 
AdBlue®.

AdBlue® е течен реагент, 
използван за пречистване на 
изгорелите газове на дизело-
вите двигатели. AdBlue® by 
Ecofol отговаря на качество-
то на стандарт ISO 22241 за 
производство и параметри на 
продукта. Подходящ е за всич-
ки дизелови двигатели, снаб-
дени със система за Селек-
тивна каталитична редукция 
(SCR system) - автомобили, 
камиони, строителна техника, 
земеделска техника, кораби и 
дори котли на дизелово гори-
во. Той помага за спазване на 
критериите и стандартите на 
вредни емисии Euro 5 и Euro 6. 

Всяка партида AdBlue® 
by Ecofol преминава през 
тристранен контрол на ка-
чеството, гарантиращ 100% 
спазени параметри и с всяка 
доставка клиентите получават 
сертификат за качество и лист 
за безопасност на продукта.

Екофол АД доставя 
AdBlue® by Ecofol в 3 л и 10 л 
туби, IBC контейнери от 1000 л,  
а за по- големи количества 
се предлага доставка с ками-
он-цистерна, при конкурентни 
условия и бързи доставки.
За поръчка: +359 883 500 500, 

order@ecofol.com,  
www.ecofol.com.

По материали на Екофол

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ЕКОФОЛ АД
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Реклама

Агримат БГ
тел: 0878 011 220; 0877 019 777
е-mail: agrimat.bg@gmail.com
website:www.agrimat.info

От идеята до реализацията, всичко за:  

l МАШИНИ

l ОБУЧЕНИЕ

l СЕМИНАРИ

l КОНСУЛТАЦИИ

l СЕМЕНА ПОКРИВНИ КУЛТУРИ

No-Till
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Пионер семена

СИГУРНА ПЕЧАЛБАВИСОКИ ДОБИВИ

Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

P0023 P9903 P9415

P0216 P9911 P9486

P8523 P9175 P9241

НОВ!
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