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Директна сеялка KINZE 3600 
революция в производителността
Вземете 12-редова директна сеялка 
KINZE 3600 в пакет с трактор  
New Holland по избор.

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

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  
ЗЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА

123 ГОдИНИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Официалният контрол върху про-

дуктите за растителна защита е насо-
чен към спазването на изискванията 
на законодателството. Акцентът в кон-
тролната дейност е противодействието 
срещу нелегалния внос и употребата на 
неразрешени продукти за растителна 
защита на територията на страната. 

През 2018 г. България за първи път 
взе участие в международна операция 
на Европол Silver Axe III за противодей-

ствие на нелегалния внос на неразрешени продукти за расти-
телна защита на територията на страната. В акцията участваха 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Нацио-
нална полиция и Агенция „Митници”. Извършваха се проверки 
на обекти за производство, търговия и преопаковане на про-
дукти за растителна защита и за употребата им от земеделски 
стопани. България ще продължи своето сътрудничество със 
страните за предотвратяване на незаконния внос на пестици-
ди и защита на външните граници на ЕС.  

През 2018 година са проведени 12 заседания на Съвета по 
продукти за растителна защита. По предложение на Съвета 
бяха разрешени за пускане на пазара и употреба 125 продукта 
за растителна защита, съгласно изискванията на Закона за 

защита на растенията (ЗЗР) и Регламент  (EO) № 1107/2009, по 
различните процедури за разрешаване. Подновени са разре-
шенията на 21 продукта за растителна защита. 

Издадени са 11 разрешения за паралелна търговия. Изме-
нени са разрешенията на 175 продукта за растителна защита. 
11 адюванти са вписани в електронния регистър на адюванти-
те. Издадени са 225 броя разрешения на продукти за расти-
телна защита и 98 удостоверения за регистрация на торове. 

Продължава на стр. 6
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Уважаеми колеги от сферата на зе-
меделието и земеделската техника,
започна новата година. Традиционно по 
това време правим анализи – мислим за 
това какво сме постигнали през минала-
та година, като не забравяме и многото 
си планове и идеи за следващата. Това 
е нормално. Техниката е в основата на 
земеделското производство с всички те-
кущи проблеми, предимства и удобства, 
които ни дава за определената произ-
водствена технология в земеделието. 

Успоредно с работата и проблемите, има и хубави моменти 
– радости, които ни насърчават да работим. Такава тенден-

ция е присъствието на младите в сектора. Колкото повече ги 
има, толкова по-доволни сме ние. Помагаме им, научаваме 
ги и постепенно те се превръщат в експертни лица, приемат 
предизвикателствата в земеделския сектор. Искаме и през 
новата година да работим с повече млади хора, да доприне-
сем за развитието им с нашите идеи и оптимизъм и заедно 
да постигнем по-добри резултати.

Пожелавам ви през тази година да имате надежда и 
добри планове, нека тя е успешна и плодородна, да донесе 
здраве на вас и най-близките ви хора. Поздравявам ви от 
свое име и от името на Сдружението за земеделска техника 
на Македония.

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

Проф. Живко давчев

ЗТ

Брой 50, 1992 г.Брой нулев, 1991 г.

28 ГОдИНИ ВЕСТНИК  
„ЗЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА”

НАд 2,5 МЛРд. ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕдСТВА В СЕКТОР „ЗЕМЕдЕЛИЕ“ ПРЕЗ 2018 г.

Поздравление

 „Над 2,5 млрд. лева са изплате-
ните средства в сектор „Земеделие“ 
през 2018 г.“ Това каза министърът на 
земеделието, храните и горите Румен 
Порожанов на пресконференция, на 
която бяха представени резултатите от 
работата на ведомството през година-
та. 1,521 млрд. от сумата са директ-
ните плащания, обвързаното произ-
водство, зелените плащания и други. 
В края на 2018 г. бяха изплатени 634 
млн. лв. по Схемата за единно плаща-
не на площ (СЕПП).

Общо 305 млн. лв. са всички пре-
ходни национални помощи. Водещите 
са в тютюнопроизводството и в живот-
новъдството. Отпуснат е и dе minimis 
– там, където съответните сектори имат 
своята пазарна нужда и необходимост 
да бъдат подпомогнати допълнително.

През тази година има две одобре-
ни държавни помощи в сектора – за 
малки мандри и за Global G.A.P. – сер-
тификат, който производителите на 
плодове и зеленчуци трябва да прите-
жават, за да могат да реализират про-

дукция в големите търговски вериги. 
В момента заедно с производителите 
на плодове се работи и върху възмож-
ностите за помощи за малки камери за 
бързо замразяване, сушилни и други 
съоръжения, с които да се подпомогне 
процесът по запазване на плода ведна-
га след беритба.

Сред важните законодателни ини-
циативи през 2018 г., които минаха 
при широк обществен интерес, са 
промените в законите, свързани с 
поземлената собственост, арендата и 
ползването на земя. Един от акцентите 
е ограничаването на продължителнос-
тта на договорите за ползване.

Промени бяха направени и по отно-
шение на биологичното производство с 
цел да се въведат допълнителни изиск-
вания и към преработватели и търго-
вци, и към контролиращи. Така контро-
лът ще бъде по-ефективен и качествен 
и ще гарантираме повече прозрачност 
по веригата, което е важно за потреби-
теля, уверява зам.-министърът на земе-
делието Вергиния Кръстева. Предвиж-

да се да има информационна система 
от база данни за биопроизводството с 
цел по-добро проследяване.

„На сайта на министерството е ка-
чена индикативната програма за при-
емите през 2019 г. по Програмата за 
развитие на селските райони. Ще бъ-
дат отворени 9 мерки с бюджет от 141 
млн. евро“, съобщи зам.-министър д-р 
Лозана Василева. Подмярката за инова-
ции 16. 1 ще бъде отворена в началото 
на годината. През 2019 г. предстои стар-
тирането на подмерките 6.3 – насочена 
към малките земеделски стопанства, 7.3 
за създаване на широколентова инфра-
структура в малките населени места, 
7.6 за дейности по възстановяването на 
сгради с религиозно и културно значе-
ние, както и подмярка 1.1 за получаване 
на професионално обучение.

Към настоящия момент 1,6 млрд. 
евро или 56% от бюджета на ПРСР за 
целия период е договорен, като по от-
ворените приеми за 2018 г. бюджетът 
е над 662 млн. лв.

ЗТ

Историята на вестника за-
почва на 1-ви декември 1991 
година. Изданието е създаде-
но в бившия НИМЕСС, а сега 
Направление „Механизация и 
хидромелиорации” към Инсти-

тута по почвознание, агротех-
нологии и защита на растения-
та „Никола Пушкаров”. Списва 
се на 8 страници, в черно-бял 
вариант, на първа страница 
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ПРИКАчЕН ИНВЕНТАР 
GreGoire Besson

Най-доброто качество на най-добрата цена  
от Интерагри България

Основан през 1801 г., све-
товноизвестният френски про-
изводител на висококачествени 
плугове и оборудване за кул-
тивация, Gregoire Besson има 
повече от 2 века опит в произ-
водството на селскостопанска 
техника. Откакто през 1901 г. 
компанията пуска в продажба 
първия обръщателен плуг, днес 
Gregoire Besson предлага ши-
рока гама от висококачестве-
ни плугове от 2 до 16 бразди, 
както и тежко оборудване за 
култивация. През годините 
марката на Gregoire Besson 
придобива репутация на марка, 
свързана с високо инженерно 
качество. Богатата гама от при-
качна техника, предлагана от 

Gregoire Besson,включва всич-
ко необходимо за качествена 
и ефективна почвообработ-
ка – плугове, дискови брани, 
продълбочители и култиватори, 
като предоставя висококачест-
вени резервни части за под-
дръжката им. 

На вашето внимание пред-
ставяме няколко ключови 
модела на Gregoire Besson, 
които можете да намерите на 
отлична цена при един от вно-
сителите им у нас – Интерагри 
България. В стремежа си да за-
доволи комплексните нужди от 
земеделска техника на своите 
клиенти, отскоро компанията 
въведе и пакетно решение, в 
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РЗ

Тел.: 0890 500 504

   Цачо Присадашки Георги Костадинов Иван Мортев

40 ГОдИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ 
НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Селскостопанска академия
Институт по почвознание, агротехнологии и защита  

на растенията "Никола Пушкаров"

ЗИМНО ПРЪСКАНЕ  
В ОВОЩНИТЕ ГРАдИНИ

доц. д-р А. Стоев

Същинската растителнозащитна 
кампания в овощните градини започ-
ва със зимното пръскане – екологосъ-
образно мероприятие, насочено срещу 
голям брой вредители, зимуващи по 
овощните дървета. То спомага за зна-
чително намаляване на числеността 
на вредителите преди започването на 
вегетацията на културните растения и 
събуждането на пчелите. Зимното пръс-
кане засяга: зимните яйца, зимуващите 
ларви и възрастни на насекоми и ака-

ри; източниците на зараза, от които в предстоящата вегета-
ция могат да започнат опасни болести; рани по кората на 
дърветата, които са вход за патогени.

Желателно е зимното пръскане да бъде проведено след 
основната резитба на овощните дървета, защото тогава неиз-

Продължава на стр. 7

(Продължение)
За да отговори на нужди-

те на съвременното земеде-
лие, ст. н. с. д-р инж. Здравко 
Курдов създаде универсална 
пръскачка за мотокултива-
тор ПУМК-0,1, Перла-160, 
Перла-200 (фиг.15).

За задоволяване на по-
требностите на някои фер-
мери, колектив от ст. н. с. 
д-р инж. Ц. Присадашки и ст. 
н. с. д-р инж. Г. Костадинов 
разработи следните машини: 

През 1995-1996 г. бе разрабо-
тена, извънпланово, навесна 
пръскачка „ПНЩ- 300 Еко”, 
(фиг. 16), с работна широчи-
на 9 м и вместимост 300 л. 
Тя можеше да работи с 2-3 
пъти по-ниски разходи на 
работна течност и минимал-
но замърсяване на околната 
среда. 

Пръскачката работеше с 
така наречения „Затворен 
цикъл“, при който резерво-
арът е пълен с чиста вода, 

пестицидът се намира в отделен съд 
и се подава със специална дозираща 
помпа непосредствено преди разпръс-
кването. Заради високите технически 
и екологични показатели машината бе 
наградена със специална грамота на 
„Агра 96”. Същата работи в с. Бистри-
ца, Софийско и с. Ново село, Видин-
ско, беше изпитана от ДИЦ Пловдив и 
приета за внедряване. Поради липса 
на интерес от МЗ „Перла” Нова Заго-

Фиг. 15. Универсална пръскачка за 
мотокултиватор ПУМК 0,1; Перла – 160; 

Перла – 200 (1993-1995) 

Фиг. 16. Пръскачка навесна ПНЩ-300 Еко

Продължава на стр. 11
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Информация

Алтернативни методи и 
средства, които не създават 
устойчивост и са безвредни 
в екологично отношение, са 
растителните екстракти и 
етеричните масла. Тези суб-
станции се съдържат в на-
туралните пчелни продукти. 
Растенията и техните про-
дукти (екстракти и етерични 
масла) притежават различни 
предимства по отношение 
на пчелното семейство, чо-
века и околната среда: не 
е установена резистентност 
към тях и вредно влияние 
върху пчелните семейства 
при правилното им прило-
жение; рискът от контамини-
ране на пчелните продукти 
е минимален, нивото им в 
пчелния мед е много ниско 
и не вреди на консуматора. 
В биологичното пчеларство 
прилагането на растителни 
екстракти и етерични мас-
ла е единственият начин за 
борба с различни заболя-
вания и паразити по пчели-
те и пилото.

Използването на билки-
те и техният лечебен ефект 
са известни от дълбока 
древност. Клочко (1993), в 
списание „Пчеловодство”, 
описва лечебните свойства 
на редица растения по от-
ношение здравето на пчели-
те. Установява, че антисеп-
тично (противопаразитно) и 
активизиращо работата на 

пчелите и пчелната майка 
действие имат растения-
та блатен аир, алое, Ledum 
palustre, боровинка, висок 
девисил, жълт кантарион, 
върба-билка, червена дете-
лина, коприва, галангал (вид 
подправка, близка до джин-
джифила), маточина, смрад-
лика, глухарче, едролист 
живовляк, лют пипер, лайка, 
хмел, мащерка. Акарицидно 
действие притежават Ledum 
palustre, лют пипер, бор и 
мащерка. Невенът има стро-
го бактерицидно действие, 
особено към стрептококи и 
стафилококи. 

В нашата страна са про-
ведени отделни експеримен-
ти за доказване на акарицид-
ния и стимулиращия ефект на 
растителни екстракти и ете-
рични масла. В резултат на 
получените данни авторите 
посочват маслата от чубри-
ца, мащерка и бял риган като 
перспективни за използване 
в пчеларството в качеството 
им на профилактични сред-
ства. Вароатозата е паразит-

ПРИКАчЕН ИНВЕНТАР 
GreGoire Besson

С производство на био-
тор ЛУМБРИКАЛ се занима-
ваме от 2001 г., а от началото 
на 2011 г. и с производство 
на ЛУМБРЕКС – органичен 
течен тор.

Биотор ЛУМБРИКАЛ

КАчЕСТВЕНИ БЪЛГАРСКИ ТОРОВЕ 
ЗА ПО-ЗдРАВИ РАСТЕНИЯ

болести. ЛУМБРИКАЛ  оси-
гурява добър „старт“ на рас-
тенията при засаждане на 
трайни насаждения и като 
компонент в смесите за раз-
сад. Осигурява развитието 
на здрава и по-мощна ко-
ренова система, което дава 
възможност за по-добри ре-
зултати в бъдеще. Биоторът 
намалява необходимостта от 
поливане и времето за раз-
витие на разсада. При трай-
ните насаждения съкращава 
времето до първото плодода-
ване. Повишава устойчивост-
та на растенията към стрес и 
патогени и е отличен тор за 
производство на екологично 
чиста селскостопанска про-
дукция. 

ЛУМБРЕКС –  
органичен течен тор

ЛУМБРИКАЛ е възможно 
най-пълноценният продукт 
за получаване на здрава и 
чиста почва. Той е уникален 
по съдържание на биологич-
но активни субстанции от 
групата на растителните ре-
гулатори. Съдържа милиарди 
полезни микроорганизми, 
както и всички необходими 
за растенията макро и микро 
хранителни елементи във ви-
соки концентрации. Притежа-
ва бектерицидни свойства и 
създава в почвата условия, 
затрудняващи развитието на 

В разтворен вид ЛУМБ-
РЕКС съдържанай-важните 
концентрирани хранител-

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕчЕНИЕ НА ПчЕЛИТЕ

комбинация с трактори от дру-
га премиум марка на земедел-
ска техника New Holland.

TeTrA
Моделът TeTrA на Gregoire 

Besson е пружинен култива-
тор със самостоятелно окач-
ване на секциите, осигуряващo 
перфектно копиране на терена. 
Работната ширина варира от 3 
до 9 метра. Предлага се във 
варианти със сгъваема или 
фиксирана рама с диаметър 
160/160 мм. Подравняващата 
дъска е от специална високо-
качествена закалена стомана. 
Оборудвана е с малки режещи 
зъби, които регулират дълбо-
чината и изравняват почвата. 
Двойните валяци допълнително 
гарантират перфектно изравня-

ване на почвата и оформянето 
на сеитбеното легло. TETRA е 
олекотена и благодарение на 
съотношението тегло-ширина, 
в комплект с лесните настрой-
ки, вие пестите време и гори-
во, като правите по-ефективна 
обработка.

r6 | r7 | Усилени навесни 
обръщателни плугове

Плуговете на Gregoire 
Besson от сериите r6 и r7 

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 8

28 ГОдИНИ ВЕСТНИК  
„ЗЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА”

Продължава от стр. 2
с надпис „рекламно-иформа-
ционен вестник “Земеделска 
техника”, обградена от линия, 
символизираща тракторна ве-
рига. В първите си години е 
месечно издание, след това 
става седмичник. В списва-
нето участва целият научен 
потенциал на Института. През 
1992 г. НИМЕСС, съответно и  
изданието, стават учредители 
на Сдружението на производи-
телите на земеделска техника.

Мисията на вестника е „да 
бъде професионално издание, 
отговарящо на изискванията 
на своите читатели – да бъде 
вестник на инженера, машино-
строителя, механизатора, ре-
монтния работник и фермера; 
да информира за последните 
новости от света на земедел-

ската техника; за най-новите 
постижения и разработки на 
научните институти и заводи, 
за съвети на учени и специа-
листи, за пазарните цени на 
земеделски машини на българ-
ски и чуждестранни фирми”. 
С удовлетворение може да се 
посочи, че за тези 28 години  
изданието запазва заложената 
насоченост, и доразвива миси-
ята си, като включва обедини-
телна роля на образование, 
наука и бизнес в областта на 
земеделието.

В края на 1992 година вест-
ник „Земеделска техника” бе 
продаден на „Стопанин” ООД 
и спря да излиза. Трима ра-
детели за механизирано зе-
меделие – ст. н. с. д-р инж. 
Йордан Панайотов, инж. Ма-

Продължава от стр. 2

Продължава на стр. 7
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Земеделски пазар

МАшИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
Комбайни

марка/модел Година на 
производство

мощност
К. с.

мото 
часове

Massey Ferguson - MF7256 2003 270 5867
Massey Ferguson - MF7272 Cerea 2004 300 5684
Massey Ferguson - MF7274 Cerea 2008 350 3930
Massey Ferguson – MF7370 2012 360 2180
Massey Ferguson – MF7370 2012 360 1564
John Deere - JD2256 1999 250 6540
Claas – MEGA 204 1999 200 4360
Challenger - CH680 2008 460 2000
Challenger - CH680 2009 460 2720
ТраКТори

марка/модел Година на 
производство

мощност
К. с.

мото 
часове

CASE - MX270 2002 270 6000
Valtra - T202V 2009 211 4723
Massey Ferguson - MF5450 2012 107 3089
Massey Ferguson - MF8480 2008 315 9400
Massey Ferguson - MF8280 2005 280 11300

Massey Ferguson - MF8480 2009 315 5309
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

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

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.С. Година Моточасове
John Deere 6230 95 2008 5116
John Deere 5100M 100 2013 2700
John Deere 8360R 360 2013 1641
John Deere 8335R 335 2014 6296
John Deere 8430T 335 2009 3848
John Deere 7230R 230 2012 4687
John Deere 9620RX 620 2016 1100
John Deere 6150M 150 2015 610
Case Magnum 310 310 2008 7952
Case Magnum 335 335 2003 5097
Deutz-Fahr720 220 2008 4600

New Holland T8030 270 2003 7413
New Holland T8030 270 2003 7370

КОМБАЙНИ

Производител/модел К.С. Година Моточасове 

John Deere S690 530 2008 3975/2712

John Deere 9680 265 2006 5150/3415

John Deere W650 302 2010 3223/2444

John Deere 9560 250 2003 5000/4200

Case AF 2388 290 2008 5215/4253

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

марка/модел К.с. Година на 
производство

мото
часове

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

CLAAS AXION 840 240 2007 7000

DEUTZ-FAHR Agrotron 200 2004 9090
DEUTZ-FAHR Agrofarm 100DT 96 2007 7442
КИРОВЕЦ К 701 300 2002 8548

За контакти: 0878 818 144, www.zlatex.com, ЗЛАТЕКС

• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане  
∅ – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес
                    20 лв. за 12 мес.
     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................
Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОНТАЛОН 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

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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Продължава от стр. 1

РЗ

Одобрена е една нова база 
за биологично изпитване на 
продукти за растителна защи-
та и е извършен контрол на 
седемте бази, сертифицирани 
от БАБХ за провеждане на 
биологично изпитване. 

чувствителна тема през 
2018 година в областта на 
растителната защита беше 
вземането на решение за за-
брана на употребата на про-
дукти, съдържащи активни 
вещества от групата на нео-
никотиноидите. На европей-
ско ниво беше взето решение 
и бяха публикувани три Ре-
гламента за изпълнение (ЕС): 
2018/785, 2018/784, и 2018/783 
на Комисията от 29 май 2018 г.,  
а по отношение на условията 
за одобрение на а.в. тиаме-
токсам, клотианидин и ими-
даклоприд, според които се 
разрешава употреба на ПРЗ, 
съдържащи тези три активни 
вещества (неоникотиноиди) 
единствено като инсектици-
ди в постоянни оранжерии 
или за третиране на семена, 
предназначени за употреба 
само в постоянни оранже-
рии. Отглежданите култури, 
третирани с тези неоникоти-
ноиди, трябва да останат в 
постоянна оранжерия по вре-
ме на целия си вегетационен 
период. Регламентите са в 
сила от месец юни 2018 г., а 
по отношение на третираните 
семена забраната за пускане 
на пазара и употреба се при-
лага от 19 декември 2018 г. В 
изпълнение на регламентите, 
БАБХ преразгледа всички 
разрешения на продуктите, 
съдържащи активните веще-
ства клотианидин, тиамето-
ксам и имидаклоприд. Част 
от разрешенията бяха отнети, 
а друга част изменени в съ-
ответствие с изискванията на 
регламентите. 

През септември 2018 г. 
след проведен одит на Евро-
пейската комисия за оценка 
на прилагането на мерките 
за постигане на устойчива-
та употреба на пестициди, е 
приет Национален план за 
действие за устойчива упо-
треба на пестициди (НПД) в 
Република България. Основни 
цели на НПД са намаляване 
на рисковете и въздействието 
от употребата на пестициди 
върху здравето на хората и 
околната среда и насърча-
ване на интегрираното упра-

вление на вредителите и на 
алтернативни подходи или 
методи. 

Постигнат е напредък в 
сертифицирането на дист-
рибутори и професионал-
ни потребители на ПРЗ, 
изисквания за продажба на 
пестициди, боравене със и 
съхранение на пестициди и 
управление на техните опа-
ковки и остатъчни количе-
ства, въздушно пръскане, 
интегрирано управление на 
вредителите, намаляване на 
употребата или на рисковете 
от пестициди за определени 
площи. Националният план 
за действие за устойчива 
употреба на пестициди беше 
преразгледан от междуведом-
ствена работна група, със съ-
действието и експертната по-
мощ на всички компетентни 
държавни институции, както и 
заинтересованите страни. 

Несъмнено, 2018 година 
стартира и премина под знака 
на първото за България пред-
седателство на Съвета на Ев-
ропейския съюз. Фитосани-
тарният екип на Българското 
председателство, съставен от 
експерти на БАБХ в областта 
на здравето на растенията, 
насочи своите усилия вър-
ху два основни приоритета: 
Развитие на фитосанитарния 
и институционален капацитет 
на компетентните органи на 
държавите членки в конте-
кста на новото законодател-
ство за здраве на растения-
та и за официалния контрол; 
Подготовка и координация 
на държавите членки и ЕС 
за участие в редовната 13-та 
сесия на Комисията по фито-
санитарни мерки на Между-
народната конвенция за рас-
тителна защита, проведена от 
16-20 април в седалището на 
ФАО в Рим, Италия. 

Темата за развитие на фи-
тосанитарния и институцио-
нален капацитет бе избрана 
в резултат от промяната в 
растително здравния режим 
на ЕС, приемането на но-
вия Регламент за защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията и включването на 
здравето на растенията в об-
хвата на новия Регламент за 
официалния контрол, които 
ще започнат да се прилагат 
от декември 2019 г. И двата 
акта поставят напълно нови и 
повишени отговорности за из-
пълнението, на които компе-

тентните органи на държавите 
членки ще бъдат задължени 
да гарантират достатъчен ка-
пацитет. За изпълнение на 
този приоритет, фитосани-
тарният екип на Българското 
председателство разработи 
уеб базиран въпросник на 
тема „Развитие на капаци-
тета в контекста на новото 
законодателство за здравето 
на растенията и официалния 
контрол” и покани ръководи-
телите на фитосанитарните 
служби на държавите членки 
да участват в проучването. 
Темата бе сред основните 
акценти в дневния ред и на 
неформално заседание на 
работната група на ръково-
дителите на фитосанитарните 
служби на държавите членки, 
проведено на 3 и 4 май 2018 г. 
в София. В проучването взе-
ха участие 28 държави член-
ки, което представлява 100% 
участие. Обобщените резул-
тати от допитването и анали-
за на председателския екип 
бяха представени на офици-
ално заседание на ръково-
дителите на фитосанитарните 
служби на държавите членки. 
Изразените от тях и от Коми-
сията становища потвърдиха 
изключителната важност на 
инициативата и на направе-
ното проучване. По време на 
Българското председателство 
стартира и дискусия за но-
вата многогодишна финансо-
ва рамка на ЕС 2021-2027 и 
перспективите за финансира-
не на растително здравните 
дейности в рамките на новия 
бюджет. 

През 2018 г. инспекторите 
по растителна защита с на-
правление „Фитосанитарен 
контрол” са извършили 6000 
инспекции в ОДБХ на общо 
над 15 хиляди партиди от рас-
тения и растителни продукти 
за износ, анализирани са над 
1500 проби, за съответствие 
с фитосанитарните изисква-
ния на страната вносител. 
Издадени са над 10000 фи-
тосанитарни сертификата за 
износ, съгласно изискванията 
на Международната конвен-
ция за „Растителна защита” 
(МКРЗ).

Регистрираните произво-
дители на растения, растител-
ни продукти и други обекти в 
официалния регистър за фи-
тосанитарен контрол (ФСК) 
за 2018 г. са над 3000. При 
производството на растения 

и растителна продукция са 
извършени над 2500 инспек-
ции и са взети над 2000 про-
би за лабораторен анализ в 
регионалните лаборатории. 
В Централната лаборатория 
по карантина на растенията 
са постъпили 1109 броя про-
би. Издадени са 1203 броя 
фитосанитарни растителни 
паспорти на стоки от мест-
но производство за първото 
полугодие на 2018 година за 
страната и ЕС.

Ежегодно до 31 януари 
изпълнителният директор на 
БАБХ утвърждава със запо-
вед списък на икономически 
важните вредители по земе-
делските култури по области. 
На база на информацията 
от наблюденията, подадена 
от ОДБХ, експертите от ди-
рекция РЗККППЗ при ЦУ на 
БАБХ: ежемесечно изготвят 
„Информация за фитосани-
тарното състояние на земе-
делските култури“, която се 
предоставя на министъра на 
земеделието, храните и гори-
те, както и се публикува на 
интернет страницата на БАБХ 
и се изготвя периодичен бю-
летин по растителна защита 
за информиране на земедел-
ските стопани. Основната цел 
на дейностите по наблюдение 
върху развитието на иконо-
мически важните вредители 
е държавата да разполага с 
вярна, точна и обективна ин-
формация, които да подпома-
гат вземането на политически 
решения, касаещи опазване-
то на растенията и растител-
ните продукти. 

През стопанската 2017-
2018 г. фитосанитарното 
състояние на земеделските 
култури, може да се каже, 
че беше добро. Условията 
бяха благоприятни за поя-
ва и развитие на първите 
неприятели по пшеницата и 
ечемика. През периода се 
наблюдава развитието на 
житните мухи (Хесенска муха 
- Mayetioladestructor; Житна 
тревна муха - Opomyzaflorum; 
Шведски мухи – Oscinellaspp; 
Черна пшеничена муха - 
Phorbiafumigate; Житна стъб-
лена муха - Chloropspumilionis). 

В рамките на процедурата 
по нотификация, определена 
с Директива (ЕС) 2015/1535 
на 15 юни 2018 г. български-
те органи са изпратили на 
Комисията проект „Наредба 
за отглеждане на растения и 
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производство на растителна 
продукция при интегрирано 
управление на вредителите”. 
Интегрираното управление 
на вредителите е насоче-
но към производството на 
здрави култури с възможно 
най-малки нарушения на аг-
роекологичните системи и 
насърчаване на естествените 
механизми за контрол на вре-
дителите. 

През изтеклата година 
БАБХ продължи да прилага 
две Национални програми 
за контрол на вредителите. 
През пролетта на 2018 г. по 
„Националната програма от 
мерки за контрол на вреди-
телите по трайните насажде-

ния през зимния период” са 
кандидатствали 2458 бр. земе-
делски стопани. Обхванати са 
18910,904 дка ябълки, 1676,571 
дка круши, 18393,498 дка прас-
кови, 17444,099 дка кайсии, 
33800,966 дка сливи, 61709,512 
дка череши и вишни, 2010,700 
дка ягоди и 5548,145 дка ма-
лини. По тази държавна по-
мощ през есента на 2018 г.  
са кандидатствали 2057 бр. 
земеделски стопани. Обхва-
нати са 15609,567 дка ябълки, 
2191,632 дка круши, 14816,990 
дка праскови, 16212,017 дка 
кайсии, 32912,465 дка сливи 
59109,532 дка череши и вишни 
и 6589,204 дка малини. Бю-
джетът на помощта за 2018 г.  

е 4 700 000 лв. През 2018 г. 
по Програмата са кандидат-
ствали общо 5177 земеделски 
стопани, като броят им е с 
14,66% повече от предходна-
та 2017 г.; с 30.77% повече 
от 2016 г и с 81,33% повече 
от  2015 г., т.е. забелязва се 
постоянно увеличаване на 
лицата, които ползват помо-
щта. Съответно се увеличават 
площите,  през 2018 г. общо 
подпомогнати са 413528,2 дка 
трайни насаждения, с 34.73% 
повече от предходната 2017 г. 
(306935.8 дка); с 51.61% пове-
че от 2016 г. (272763,2 дка) и с 

84,67% повече от 2015 г. 
По „Помощ за компенсира-

не разходите на земеделските 
производители, свързани с 
изпълнение на мерки по „На-
ционална програма от мерки 
за контрол на почвени непри-
ятели по картофите от сем. Те-
лени червеи (Elateridae)”, през 
2018 г. в областните дирекции 
по безопасност на храните, 
кандидатствалите земеделски 
стопани са подали 288 декла-
рации за нападнати 35843,845 
дка картофи. Максималният 
бюджет на помощта за 2018 г.  
е 1 000 000лв.

Честит празник, растителнозащитници!
Инж. агроном Николай Роснев,

Зам. изпълн. директор на БАБХ

РЗ

бежно отпада част от зимува-
щия вредоносен запас. Освен 
това препаратите ще покрият 
раните, отворени при резитбата, 
т.е. ще има своеобразна дезин-
фекция след агротехническото 
мероприятие. Намаленият обем 
на короната изисква по-малък 
работен разтвор и продукти за 
растителна защита (ПРЗ). 

Основните ПРЗ, използвани 
за зимно пръскане са медсъ-
държащите фунгициди и леки 
масла. Най-известното медсъ-
държащо средство е бордоле-
зовият разтвор, използван при 
зимното пръскане в концентра-
ция 2%. През последните годи-
ни на пазара се утвърди бор-
домиксът – готова смес, която 
позволява бързо приготвяне 
на разтвора при запазване на 
неговата концентрация и реак-
ция (рН). В миналото за зимно 
пръскане широко приложение е 
намирал сероваровият разтвор, 
както и препаратите на база ди-
нитроортокрезол (ДНОК). Отпа-
дането на сероваровия разтвор 
е поради трудоемко и енергоем-
кото му приготвяне, а ДНОК, ня-
кога много използван в лозар-
ството, днес е забранен заради 
токсичността.

Подходящи за зимно пръс-
кане са дните с трайни поло-
жителни температури (4 – 50С) 
и безветрие. Работният разтвор 
трябва да бъде изпръскван като 
факел на по-едри капки към 
дървесната корона. Така дори и 
при слаб вятър капките ще по-
паднат по клоните и разтворът 
ще се нанесе по кората. В хода 

на пръскането струята трябва 
да бъде насочена към разкло-
ненията, към долната част на 
скелетните клони и даже към 
ствола, когато кората е по-гра-
пава или по нея има пукнатини 
и рани.

След изсъхването на течната 
фаза на разтвора останалата по 
повърхността мед пречи на раз-
витието на патогените – т. нар. 
фунгистатично и бактерицидно 
действие. Маслото от емулсия-
та, след изсъхването, образува 
тънко покритие (филм), който 
задушава зимуващите форми на 
насекоми и акари, но не е отро-
вен за хората и пчелите.

Зимното пръскане може да 
стане на два етапа: нанасяне на 
фунгицидите, а после на масле-
ната емулсия. Комбинираното 
използване е допустимо, когато 
подходящият срок за работа в 
градините е кратък и предстоят 
трайно застудяване и продължи-
телни валежи. Тогава към вече 
разтворения бордомикс емулси-
ята трябва да бъде прибавена 
на тънка струя и при енергично 
разбъркване. Сместа трябва да 
бъде използвана веднага, без 
да престоява в съда за пригот-
вяне и резервора на пръскач-
ките. Важно е да се знае, че 
медсъдържащите препарати не 
трябва да бъдат разтваряни в 
железни съдове. След приключ-
ването на работния процес съ-
довете, резервоарите, филтрите 
преди проводите на разтвора 
и разпръсквачите подлежат на 
старателно почистване.

Доц. д-р А. Стоев, ИПАЗР 
„Никола Пушкаров”, София

рия Стоянова и ст. н. с. д-р инж. Милка Бобева, кои-
то бяха едни от създателите на вестника, го купуват и 
започват отново да го издават. Така с прекъсване от  
3 месеца, на 9 април 1993 година излиза първият брой на 
вече напълно самостоятелен вестник „Земеделска техни-
ка”. В него издателите се обръщат към своите читатели 
и колеги за подкрепа и въпреки инфлацията цената на 
абонамента остава непроменена. Главата на вестника е 
променена и е включен зеленият цвят. Решено е перио-
дичността да бъде 2 седмици и да се запази тематичната 
насоченост – рекламно-информационен вестник.

Първият напълно цветен брой на “Земеделска 
техника” е 20-ти от 1994 година. През тази година 
вестник „Земеделска техника” организира допитване 
до читателите. Въпросите бяха свързани с типа, орга-
низацията, направленията на производство на земе-
делските стопанства, каква техника се използва и как-
ва е необходима. Получената информация беше много 
интересна и разкриваше състоянието и развитието на 
земеделието у нас през този динамичен период. Само 
тази година вестникът имаше 26 броя, като последният 
е новогодишен. За първи път бе публикуван цветен 
календар с картина „Жетварки” на художника Димитър 
Гюдженов.

През 1995 година в брой 5-и отбелязваме стотния 
брой от излизането на вестник „Земеделска техника”, 
а в брой 18-ти за първи път се появява логото – трак-
тор, носен от вестника, което и сега е от дясната страна 
на всеки брой с допълнение „Вашата връзка с прогреса 
в земеделието”.

И днес, 28 години след създаването си, вестни-
кът е запазил специализираната си насоченост – ин-
формиране, подпомагане за съвременно механизи-
рано земеделие в унисон с промените в страната. 
Вестник „Земеделска техника” е посветен на отразява-
нето на най-перспективното и новото в земеделското 
производство, включително с учредяване през 2014 г.  
на Отличието „Принос в механизацията на земеделие-
то”. През тези 28 години изданието се развива заедно 
с развитието на сектор „Земеделие” и на обществото.

Вестник „Земеделска техника” е регистриран под но-
мер ISSN 0861-511Х. Цялото течение от нулевия до по-
следния брой може да бъде разгледано в Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и в редакцията 
на изданието.                                                  ЗТ

ЗИМНО ПРЪСКАНЕ  
В ОВОЩНИТЕ ГРАдИНИ

Продължава от стр. 3 Продължава от стр. 4

28 ГОдИНИ ВЕСТНИК 
„ЗЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА“
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ни компоненти на биотора 
– хуминови киселини, фул-
вокиселини и всички необ-
ходими за растенията макро 
и микроелементи. Прилага 
се както като почвен тор по 
време на вегетация, така и 
като листен тор. ЛУМБРЕКС 
е изключително ефективен 
при третиране на семе-
на – повишава кълняемата 
енергия и дружното поник-
ване на семената. Ускорява 
покълването и жизнеността 
на кълна и помага за форми-
рането на здрава коренова 
система. Потиска заболя-
ванията, топлинния стрес и 
уврежданията от измръзване 
и подобрява растежа и раз-
множаването на почвените 
микроорганизми. Улеснява 
усвояването на хранителни-
те елементи от растенията и 
повишава влагозадържащата 
способност на почвата. ЛУМ-
БРЕКС води до значително 
повишаване на добивите при 
всички култури, подобряване 
на вкусовите и ароматни ка-
чества при плодовете и зе-
ленчуците, удължаване сро-
ка на съхранение. Увеличава 
и яркостта и наситеността на 
цветовете при цветя, декора-
тивни храсти и други. ЛУМ-
БРЕКС намалява нуждата от 
химични торове и препарати.

По материали  
на „Богая“ ЕООД

но заболяване по медонос-
ната пчела и представлява 
един от основните проблеми 
в пчелната патология. Ли-
тературните данни относно 
ефективността на етерич-
ните масла и растителни-
те екстракти спрямо Varroa 
destructor показват, че тези 
натурални продукти могат да 
се използват с успех в кон-
венционалното и биологично-
то пчеларство за производ-
ството на екологични пчелни 
продукти.

Алтернативните средства 
за борба срещу вароатоза-
та са известни отдавна. На 
съвременния етап те са осо-
бено актуални, тъй като при-
тежават редица предимства, 
а и поради факта, че в мно-
го страни Varroa destructor 
разви резистентност към 
различните конвенционални 
акарициди. 

В световната пчеларска 
практика тимолът и някои 
етерични масла се прилагат 
както срещу Varroa jacobsoni, 
така и срещу пчелната въш-
ка и трахеалния акар. Спо-
ред Попов и Мельник (1982) 
етеричните масла действат 
различно върху акарите 
(подтискащо или възбуж-
дащо, привличащо или от-
пъждащо), което дава нови 
възможности за разработва-
не на безвредни за пчелите 

методи и средства за борба 
срещу вароатозата.

Особен интерес предста-
вляват и препаратите от рас-
тителен произход, които са 
със системно действие: ак-
тивното им вещество попада 
в организма на акара чрез 
хемолимфата на насекомото, 
с която се храни паразита. 
Такъв е разработеният в Ру-
сия препарат „КАС” 81. Той 
се използва под формата на 
отвара от горчив пелин и бо-
рови пъпки и филизи, която 
се добавя към захарния си-
роп. Препаратът е ефектив-
но средство срещу вароато-
зата, тъй като степента на 
ефективност е 88,7 - 92,5%. 

Интересът на изследо-
вателите за интегрирано 
управление на вароатозата 
е силно увеличен. Комби-
нирано прилагане на ниски 
концентрации на мравчена 
киселина и на масло от ри-
ган за лечение на вароатоза 
показват ефективност 99% 
след първото третиране (Le 
Tu long et al., 1997). 

В нашата страна се про-
извежда и използва продук-
тът „Ecostop“ (thymol, mint 
oil). 

При условията на нашата 
страна е изпитана ефектив-
ността на препарата Апигард 
- между 85-90%. 

През годините български 
научни работници са проуч-

вали акарицидния ефект на 
редица етерични масла, при-
ложени в пчелните семей-
ства по различен начин. Ус-
тановено е, че при добавяне 
на маслата от салвия, боси-
лек, бял риган и копър към 
храната на пчелните семей-
ства в доза 1%, ефективност-
та спрямо Varroa jacobsoni е 
ниска и варира в границите 
37,38 - 43,21%. Най-ниска 
средна стойност е отчетена 
при използването на масло 
от босилек (37,38±11,97%), а 
най-висока при масло от ко-
пър (43,21±15,80%), (Ненчев 
и кол., 2006).

Nentchev (2010) определя 
80,1% акарициден ефект на 
етерично масло от Hissopus 
officinalis L. спрямо Varroa. 

Съществуват емпирични 
данни, които потвържда-
ват видимото акарицидно 
действие на извлек от 1 част 
борови връхчета и 1 част пе-
лин (Христаков, 2012). 

Литературните данни от-
носно ефективността на ете-
ричните масла и растителни-
те екстракти спрямо Varroa 
destructor показват, че тези 
натурални продукти могат 
да се използват с успех в 
конвенционалното и биоло-
гичното пчеларство за про-
изводството на екологични 
пчелни продукти.

Гл. ас. д-р Росица  
Шумкова, НЦЖЗ, Смолян

се характеризират с усилена 
конструкция за оптимална 
издръжливост при продължи-
телна работа. Комбинирайки 
универсалност и надеждност, 
плуговете от тази серия са 
идеални за високо натоваре-
ни стопанства с много часове 
в работа. Плужни тела от 3 до 
7 корпуса с хеликоидални или 
лентови отметателни дъски. 
Механичната или хидравлична 
настройка на работната ши-
рина позволява регулиране в 
зависимост от състоянието и 

ПРИКАчЕН ИНВЕНТАР GreGoire Besson
обработка на стърнища. Ра-
ботната ширина варира от 3 
до 12 метра. Дискове от 510/5 
мм  с техния агресивен ди-
зайн, позволяват високо ниво 
на проникване в почвата при 
всякакви условия. В зависи-
мост от нуждите на клиентите, 
Normandie се предлага и с дру-
ги 2 размера дискове 460/5 мм 
и 560/6 мм. Назъбените диско-
ве от закалена стомана осигу-
ряват по-дълъг живот и нама-
лени разходи за поддръжка. 
Серията Normandie е предназ-
начена да предлага перфект-
но култивиране на стърнища 

и подготовка на почвата, в 
комбинация с високо ниво на 
производителност. Дизайнът е 
оптимизиран да предложи на-
деждна и олекотена конструк-
ция с възможно най-добро 
съотношение на к.с./обрабо-
тени декари. Ъгълът на атака 
на дисковете при всички мо-
дели Normandie е 13,3 градуса. 
Това позволява изключително 
ефективно атакуване на рас-
тителните отпадъци и тяхното 
равномерно разпределяне по 
повърхностния слой на почва-
та. Защитата на дисковете е 
посредством лагери с еласто-
мер без необходимост от под-
дръжка. Лагерите не изискват 
поддръжка и ви дават възмож-
ност да се концентрирате вър-
ху работата си.

По материали  
на Интерагри България 

Продължава от стр. 4

КАчЕСТВЕНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ...

Продължава от стр. 4

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА  
И ЛЕчЕНИЕ НА ПчЕЛИТЕ

Продължава от стр. 4

типа на почвата за постигане 
на оптимални резултати. Инова-
тивната система Multi Positions 
позволява бърза промяна на 
работната ширина на телата, 
посредством разхлабване на 
регулиращия болт.

norMAnDie PF/Pr и 
norMAnDie sP 2P/3P/4P
Серията дискови брани на 

Gregoire Besson NORMANDIE 
представлява иновативна пра-
ва дискова брана с незави-
симо окачване на дисковете, 
компактна и практична, специ-
ално създадена за ефикасна 
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90 ГОдИНИ НАУчЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪдСТВО И ЗЕМЕдЕЛИЕ СМОЛЯН

На 28 декември 2018 г. след кратко 
боледуване почина нашият приятел и 
колега доц. д-р инж. Йордан Господи-
нов Панайотов.

Роден е на 15.11.1938 г. в с. Недял-
ско, обл. Бургаска. Завършва основно 
образование в родното си село. Сред-
ното си образование получава в Тех-
никума по машиностроене в гр. Ямбол 
със специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование завършва 

във ВИМЕСС – Русе със специалност „Ремонт и експлоатация 
на трактори и автомобили“. По време на следването участва 
активно в издаването на вестник „Студентска искра”, където 
публикува и свои материали. 

След завършване на висшето си образование постъпва 
на работа в Управление „Земеделие“ към бившия Окръжен 
народен съвет – Шумен, където работи в продължение на 10 
години като инженер, старши инженер, ръководител сектор и 
началник отдел “Механизация на селското стопанство“.  През 
1973 г. преминава на работа в Министерството на земеде-
лието и хранителната промишленост, където също работи 10 
години последователно като началник на отдел „Механизация 
на растениевъдството“, началник на управление “Механиза-
ция и електрификация на селското стопанство“ и директор на 

Дирекция „Използване на селскостопанската техника“. По съ-
щото това време като докторант на самостоятелна подготовка 
защитава докторска дисертация на тема „Механизиране на 
спомагателните процеси при прибиране на виненото грозде“.

През 1982 г. постъпва на работа в НИМЕСС-София, а през 
1983 г. се хабилитира като доцент. Работи в областта на сис-
темите за обработка на почвата и сеитбата, създаване на 
работни органи и машини за основна, повърхностна и меж-
дуредова обработка в трайните насаждения, пакетизацията, 
палетизацията и контейнеризацията на земеделските товари. 
Награден е с орден “Червено знаме на труда”. От 1995 до 2000 
г. е директор на НИМЕСС-София. Автор и съавтор е на 11 
книги и брошури, 97 научни и научнопопулярни публикации, 13 
изобретения и 15 рационализации.

Той е и поет,  през 2003 година има издадена стихосбирка 
"Огън от ковашкото огнище" с 52 стихотворения.

33 години след като студент държи в ръцете си първия брой 
на в. „Студентска искра”, той държи и първия брой на в. “Зе-
меделска техника”, на който е първия главен редактор.

На 4 декември 2018 г. на връчването на наградите на Отли-
чието „Принос в механизацията на земеделието” беше отличен 
с плакет – знак за неговата отдаденост на сектор „Земеделие” 
през целия му живот. 

дълбок поклон пред светлата му памет!
От колегите

in MeMoriAM

1928 г. - Откриване на държавна 
опитна краварница. С нейното създа-
ване се поставя началото на изследо-
вателската дейност по проблемите на 
планинското земеделие, съобразено с 
природните ресурси на района. 

1931 г. -  В „Ръководство на Минис-
терството на земеделието и държавни-
те имоти” се сочи, че организацията, 
редът и стилът на управление на дър-
жавни учреждения са пример за рабо-
та и в новосъздадената Държавна оп-
итна краварница в гр. Пашмакли.

1928-1951 г. - Стихийни опити за 
подобряване на Родопското късорого 
говедо

1962-1982 г. - Започва сложно въз-
производително кръстосване с порода-
та „Джерсей“.

1949 г. - Започват първите опити за 
подобряване на аборигенната порода 
Среднородопска овца чрез кръстосва-
нето и с Карнобатската и Реплянската.

1963 г. - Сформира се научен ко-
лектив „за създаване на нова полутън-
корунна порода овце – цигайски тип“. 

1951 г. - Създава се направление 
„Фуражопроизводство”. Колективни-
те усилия водят до неоспоримо науч-
но-приложно постижение с голям сто-
пански ефект. 

1961 г. - Открит е отделът по пче-
ларство с цел проучване на морфо-
логическите белези, биологическите 
особености и стопанските качества на 
местната пчела.

1969 г. - Започва семепроизводство 
на картофи - произвеждат се SE, E кла-
си и други размножения от български и 
чужди сортове - Аквила, Саския, Сиен-
те, Фуран, Червени и др.

1964-2008 г. - Проведените научни 
изследвания бяха целенасочени към 

решаване на проблеми от голямо зна-
чение за региона, в т.ч. вирусна инфек-
ция, сеитбооборот, сортиране, система 
за борба с плевелите и цистообразу-
ващите нематоди, подобрение на поч-
веното плодородие, органо-минерално 
торене при семепроизводните картофи.

През 1975 г. станцията преминава 
на подчинение на Института по живот-
новъдство в гр. Стара Загора, а през 
1976 г. в Опитна станция по говедовъд-
ство и овцевъдство. От 1986 г. се прео-
бразува като комплексна опитна стан-
ция към Селскостопанска академия.

Периодът 1958-1990 година се ха-
рактеризира като един от най-силните 
творчески периоди на Опитна станция, 
гр. Смолян. Признати са две оригинал-
ни породи Българско Родопско говедо 
и Родопски цигай. В областта на гове-
довъдството се усъвършенства и кон-
солидира нуклеусовото ядро на Бъл-
гарската родопска порода; прилагат 
се съвременни селекционни методи за 
усъвършенстване на Българската ро-
допска порода и др.

1995 г. - Започват научни изслед-
вания по аронията и малините, а през 
2005 г. - по касиса.

Национални проекти: 3 проекта 
към ИПЖЗ – Троян; 1-ЗИ Стара Заго-
ра; 1-Костинброд; Проект на МОН „Из-
ползване на генетичния полиморфизъм 
на млечните протеини при селекцията 
и развъждането на млечните поро-
ди говеда в България“ № ДМУ 02/23 
28.12.2010 г.

Международни проекти: Оценка на 
естествените пасищни ресурси (есен-
циални нутренти) в ендемични планин-
ски райони по отношение на хранител-
ния баланс и качество на овче мляко и 
млечни продукти (бяло саламурено си-

рене, кашкавал и кисело мляко), иден-
тиф. номер IB73AO-110809, Швейцарски 
национален фонд за Научни изслед-
вания по програма SCOPES 2006-2008; 
Influence of borne use of productivity and 
Omega 6, Omega 3 unbalance in sheep, 
Natural research, Craiova, Romania – 
Partner 1

Участие в научни форуми - Нацио-
нални конференции и международни 
конференции в Сърбия, Македония, 
Турция, Румъния, Швейцария

Обучения с лиценз на ССА – София 
- през последните 7 години са проведе-
ни: 15 курса по мярка „Агроекология“ с 
460 земеделски производителя; 4 курса 
„Фермер“; 2 курса „Пчеларство“. През 
изминалите 90 години в Опитна стан-
ция по животновъдство и земеделие, 
Смолян са разработени над 180 науч-
но-приложни задачи за решаването на 
проблеми на аграрното производство 
на Средните Родопи. Публикувани са 
над 500 научни статии, 350 научно-по-
пулярни статии, брошури, препоръки, 
прогнози и указания. Разработени и 
успешно са защитени 14 дисертации за 
получаване на научна степен “Доктор”.

През 90-годишния период на съ-
ществуване в НЦЖЗ-Смолян са рабо-
тили няколко поколения учени и спе-
циалисти. Много от тях са посветили 
целия си живот за изграждане на една 
по-ефективна система на аграрното 
производство в един нетипичен за зе-
меделиe, но своебразен с природните 
си дадености район на Република Бъл-
гария. Дълг на сегашния колектив е със 
собствен научен принос да продължи и 
обогати тяхното благородно дело, за да 
бъде и той достоен за времето, в което 
живее и твори.

По материали на НЦЖЗ, Смолян
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Реклама

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
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РЗ

ра същата не бе произведена. Бързото 
почистване, тъй като се  почиства само 
опръскващата система, с 5-6 л вода и 
възможността за пълноценно използ-
ване на остатъчния пестицид, прави 
машината особено пригодна за рабо-
та на по-малки площи и върху разноо-
бразни култури т.е. за дребни и средни 
земеделски производители.

Изхождайки от техническото със-
тояние, в което се намираше през 
90-те години техниката за растителна 
защита, около 90% беше с изтекъл 
амортизационен срок и  крайно неза-
доволително състояние на опръсква-
щите им системи и невъзможност за 
внос на най-съвременни елементи. 
По договор с „Агрогарант” ООД Па-
зарджик, през 1999 г. бе модернизи-
рана една пръскачка ПНУ-300П. Тя 
бе универсална. С щанга, за пръска-
не на полски култури комплектувана 
с разпръсквачи с електрозадвижване 
Микромакс и с вентилатор от „Пер-
ла-2“ и разпръсквачи от „Микромакс”, 
задвижвани от въздушната струя за 
трайни насаждения (фиг.17). Двата 
вида разпръсквачи осигуряваха моно-
дисперсен факел, което позволява да 
се произвеждат сравнително еднакви 
капки, с което се намаляват загубите 
от изпарение на дребните капки и сти-
чания на едрите. Това позволи да се 
работи с 10 пъти по-малки разходи на 
работна течност и от 20-30% по-ниски 
разходи на пестицид. Резултатите от 
изследването показаха, че машината 
е особено практична за земеделски 
стопани с полски култури до 1000-1500 
декара и трайни насаждения до 400 
декара. Разходите за модернизиране 
са около 50% от разходите за покупка 
на нова българска машина.

40 ГОдИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Продължава от стр. 3

Фиг. 17. Пръскачка навесна универсална 
ПНУ-300М (1999)

По договор с Националната служба 
за растителна защита трябваше да се 
проведат широки лабораторно полски 
опити с машина, комплектована с раз-
пръсквачи с монодисперсен фекел в 
района на Пазарджик за установяване 
възможността за намаляване разхода 
на пестициди с 20-30% в резултат на 
високото качество на разпръснатата 
течност. За съжаление, по вина на На-
ционалната служба опитите бяха само 
започнати и не бяха доведени до край. 

С това се провали едно широко модер-
низиране на наличните машини и пос-
тигането на значителен икономически 
и екологичен ефект. 

Фиг. 18. Пръскачка навесна щангова 
ПНЩ-120

За работа в планинските райони, 
където има остър недостиг на вода и 
има малки обръщателни пояси, бе съз-
дадена през 1999 г. от колектив ст. н. 
с. д-р инж. Ц. Присадашки, ст. н. с. 
д-р инж. Г. Костадинов с участието и 
на н.с. инж. Й. Цветков от Института 
по планинско животновъдство и земе-
делие – Троян за работа върху карто-
фи, навесна пръскачка „ПНЩ-120 Еко”, 
(фиг.18) комплектована с разпръсквачи 
за монодисперсен факел „Микромакс”. 
Проведеното изпитване в района на 
Троян показа, че в следствие възмож-
ността да работи с 10 пъти по-малък 
разход на работна течност произво-
дителността на машината се доближа-
ва до тази на машини с 600 до 1000 
литра при 5-10 пъти по-малък обем на 
резервоара. Липсата на традиции за 
малообемно пръскане на картофи не 
позволи машината да намери широко 
приложение.

Фиг. 19. Пръскачка навесна 
специализирана за лавандула ПНС-300

За пръскане на етерично-маслени 
култури през 2001 г. по договор с фир-
мата „Лавендер” се създаде пръскач-
ка навесна специализирана „ПНС-300” 
за насочено пръскане на хербициди 
(фиг.19). Машината показа добри пока-
затели при работа в лавандуловите на-
саждения на фирмата в Старозагорско. 

За работа в ягодовите насаждения 
колектив от ст. н. с. д-р инж. Ц. Приса-
дашки и ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов 
създаде по договор изключително лека 
и евтина пръскачка към трактор Т-25 с 
вместимост на резервоара 120 литра. 
Същата работи в Долна Баня, но пора-
ди ограничения интерес (малкото яго-
дови насаждения) до по-широко произ-

водство не се стигна.
За осигуряване борбата с болести-

те, неприятелите и плевелите в опитно-
то поле на ИММ в с. Челопечене колек-
тив от ст. н. с. д-р инж. Ц. Присадашки 
и ст. н. с. д-р инж. Г. Костадинов през 
2002 г. разработиха пръскачка в два 
варианта – щангова за полски култу-
ри (фиг. 20) и вентилаторна за овощни 
дървета (фиг.21).

Фиг. 21. Пръскачка навесна вентилаторна 
ПНВ-120

Тя е комплектована с ротационни 
разпръсквачи за монодисперсен факел 
тип „Перла 1300” и вихрова помпа с 
електро задвижване. Разпръскващите 
органи се задвижват от хидросисте-
мата на трактора — „МТЗ-80”. С пръс-
качката се провежда успешна борба с 
болестите и неприятелите по овощните 
дървета с разход до 20-25 л/декар и за 
пръскане на полски култури с разход 
5 л/декар. Получените резултати са 
много добри и е пригодна за работа 
в маломерни площи овощни градини и 
полски култури. Тя има висока техно-
логическа и експлоатационна надежд-
ност, особено пригодна за дребни и 
средни земеделски производители, от-
глеждащи освен полски култури, зелен-
чукови и трайни насаждения.

За трактор МТЗ-80 за г-н Гайдарски 
(гр. Кнежа) през 1995-1996 г. бе раз-
работена навесна пръскачка работеща 
в „затворен цикъл“ с вместимост 200 
литра. Тя беше комплектувана с цен-
тробежна помпа директно куплирана 
на силоотводния вал на трактора и 
дозираща перисталтична помпа. Съща-
та работи около 7-8 години и показа 
много добри резултати по отношение 
технологичната и експлоатационна на-
деждност.

Доц. д-р инж. Иван Мортев,  
Проф. д-р инж. Георги Костадинов, 

Доц. д-р инж. Цачо Присадашки
(Следва)

 Фиг.20. Пръскачка навесна щангова за 
слети култури ПНЩ-120
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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 
извънгаранцио-
нен сервиз.

Предлага изградени цялостни решения - доставка на оборуд-
ване, изграждане на компютърни мрежи, внедряване на система-
та, обучение на потребителите, сервиз, издателска дейност и дос-
тавка на консумативи.

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистраци-
ята до офис обзавеждане, поддръжка и доставка на офис консу-
мативи.

Разполага с екип от опитни и енергични специалисти, които 
са готови да намерят индивидуално решение на Вашия проблем.

тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 0888 67 50 55;  
е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com


