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28 ГОДИНИБОРСА ЗА СЕМЕНА
VII НАЦИОНАЛНА СРЕЩА

* ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ предлага уникално финансиране до 5 години, с  
преференциални лихви от 0,45% за трактори от серии Т7 и Т8 и само 0,95%  
за всички останали трактори.

Какво получавате?
•  НОВО!  Уникално финансиране до 5 години с лихви от 0,45%,  
 валидни за пакетното предложение*
• 5 години удължена гаранция от New Holland за закупения трактор
• Най-изгодните пакетни условия, съобразени с вашите индивидуални нужди
• 24/7 сервизно обслужване с Premium Top Partner сертификат 
• Продажбено-сервизни комплекси на територията на цялата страна 

прикачен инвентар 
по избор

най-изгодното 
пакетно предложение

трактор 
New Holland

София (087) 9646428
Благоевград (087) 6646448
Враца (087) 9646497
Плевен (087) 6646495
 (087) 9646678
В. Търново (087) 6464713
Силистра (087) 9646471
Русе (087) 9646411
 (087) 9646451

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

СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Вестник „Земеделска техника” открива рубриката 
„Образование и бизнес” в унисон с една от основните 
си мисии - да обедини образование, наука, бизнес за 
постигане на проспериращо земеделие. Стремим се да 
наблегнем на важността на връзката между тези два из-
ключително важни компонента на земеделието - кадрите 
и производството. Безспорен е фактът, че в сектора се 
наблюдава спад в желаещите да се развиват в тази на-
сока, а бизнесът има остра нужда от тях. В тази рубрика 
ще информираме какво кара младежите да се насочат 

към земеделието, какви са техните очаквания, с какви 
предизвикателства се сблъскват, доволни ли са от избора 
си. Ще покажем и гледната точка на бизнеса – как намира 
подходящите кандидати и как стимулира младите хора да 
се развиват.

Смятаме, че приемствеността  е важна, както и че 
трябва да се обръща повече внимание на добрите прак-
тики. В новата рубрика ще се опитаме да представим и 
двете позиции, за да откроим тенденциите в търсенето 
и предлагането на работа в сектор „Земеделие”.         ЗТ

ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС

Традиционната конференция, органи-
зирана от Асоциация на земеделските 
производители в България (АЗПБ) ще се 
състои в периода 6-7 февруари 2019 г. 
в хотел „Адмирал“, курортен комплекс 
Златни пясъци. Тя ще се проведе под 
мотото „Националните приоритети в 
земеделието“. 

На форума ще присъстват ръководи-
тели и експерти от държавната админи-
страция, представители на Европейската 
комисия (ЕК) и Европейския парламент 
(ЕП), българската земеделска общност и 
представители на бизнеса. Ще се про-
веде открита дискусия за стратегически 
теми за сектора,  ще се предостави 
най-актуалната информация за норма-
тивни промени, подпомагане и бъдещи 
възможности. Форумът има за цел да 
даде гласност на позиции и предложе-
ния по различни проблеми, доприна-
сяйки за намирането на нови решения 
за развитието на сектора в страната.

По покана на председателя на АЗПБ 
Венцислав Върбанов в конференцията 
ще вземат участие Йежи Плева, гене-
рален директор на ГД АГРИ към ЕК и 
Чеслав Адам Шекерски, председател на 
Комисията по земеделие и развитие на 
селските райони към ЕП, които заедно 
с министър Румен Поражонов в първия 
конферентен ден ще представят актуал-
на информация за подготовката на ОСП 
след 2020 г. в европейския контекст на 
текущите дебати.

В дискусията за националните прио-
ритети в ОСП след 2020 г. ще участват 
министър Румен Поражонов, председа-
телят на парламентарната Комисия по 
земеделие и храни - Десислава Танева 
и изпълнителният директор на ДФ „Зе-
меделие“ Живко Живков. Ще има пред-

ставяне на новия проект на Закон за 
собствеността, поземлените отношения 
и опазването на земеделските земи. В 
дискусията ще участват зам.-министър 
Вергиния Кръстева и експерти от ней-
ния екип в ресор „Поземлени отноше-
ния“. В рамките на дебата по темата 
ще бъдат обсъдени и актуални въпроси 
като текущото състояние на Процедура-
та по комасация, ефектът от норматив-
ните промени през 2018 г. и готовността 
за Кампания по директни плащания за 
2019 г.

„Липсата на кадри в земеделието и 
недостигът на работна ръка в селски-
те райони  са ключови теми, на които 
ще обърнем специално внимание. Ще 
обсъдим възможностите за наемане 
на работници от трети страни, като за 
целта сме поканили заместник-минис-
тър от социалното министерство. Ще 
подложим на дискусия и ролята на про-
фесионалните гимназии за нуждите на 
агробизнеса, текущото състояние и де-
мографските предизвикателства. Целта 
ни е в тази обща дискусия с бизнеса, 
централната администрация и синдика-
тите в земеделието да намерим работе-
щи решения и предложения за справя-
не с проблемите“, сподели Венцислав 
Върбанов, председател на АЗПБ.

Традиционните теми за подпома-
гането на агросектора остават във фо-
куса на втория конферентен ден. За 
представяне на актуална информация 
и дискусия по прилагането на различ-
ни мерки и подмерки на ПРСР 2014-
2020 са поканени заместник-министър 

Лозана Василева, Цветомира Стайко-
ва - директор дирекция „Развитие на 
селските райони“ и експерти от екипа 
є, а също така - изпълнителният дирек-
тор на ДФЗ Живко Живков и неговият 
заместник Атидже Алиева – Вели. Ще 
има информация за последните новости 
и за напредъка в оценяването, догово-
рирането и разплащането по подмерки 
4.1, 4.2, мярка 9; за визията на МЗХГ 
по предстоящия прием по компенса-
торните мерки; за възможностите за 
подкрепа на инвестиции за напояване 
по ПРСР през 2019 г., както и за двете 
нови подмерки в ПРСР - за иновации и 
за къси вериги на доставки, предстоящи 
да стартират през 2019 г.

На 7-и февруари се очаква акти-
вен дебат с участието на експерти от 
държавната администрация, предста-
вители на бизнеса и браншови орга-
низации по теми като: управление на 
риска в земеделието - превенция от 
неблагоприятни климатични събития и 
превенция срещу разпространение на 
болести при животните, ново законода-
телство в областта на горивата и нови-
те изисквания за агросектора, промени 
и облекчения в данъчната политика. 

На прага на Кампания по директни 
плащания 2019 гостите ще се запозна-
ят с нормативните промени и новите 
схеми при директните плащания, с 
новостите в системата за идентифика-
ция на земеделските парцели, слоеве, 
допустимост, ЕНП, ПЗП, възражения, 
мониторинг, за готовността на адми-
нистрацията за стартиране на Кампа-
ния 2019, както и да получат практични 
примери и полезни съвети за бъдещата 
кампания от експертите на МЗХГ.

По материали на АЗПБ

ДВ брой 93/09.11. 2018
Наредба № 6 от 26 октом-

ври 2018 г. за условията и 
реда за предоставяне на фи-
нансова помощ по Национал-
на програма за подпомагане 

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието,  
м. НОЕМВРИ 2018 г. – ЯНУАРИ 2019 г.

на лозаро-винарския сектор 
за периода 2019 – 2023 г.
ДВ брой 102/11.12.2018

Постановление № 270 от 5 
декември 2018 г. за одобрява-
не на допълнителни разходи 

за 2018 г. по бюджета на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ за 
възстановяване на средства 
по изпълнението на мерките, 
свързани с националните до-
плащания и с държавните по-
мощи
ДВ брой 105/18.12 2018

Постановление № 298 от 13 
декември 2018 г. за изменение 
на Постановление № 130 на Ми-
нистерския съвет от 2018 г. за 
одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2018 г.  

по бюджета на Министерство-
то на земеделието, храните и 
горите за обезпечаване из-
пълнението на мерки за пре-
дотвратяване появата на Аф-
риканска чума по свинете в 
Република България
ДВ брой 6/18.01.2019

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 21 
от 2007 г. за търговия на по-
севен материал от зърнени 
култури на пазара на Евро-
пейския съюз                  ЗТ
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25 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА БОРСА ЗА СЕМЕНА

XXV МЕЖДУНАРОДНА БОРСА 
ЗА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

4.02.2019 - 7.02.2019 СK Простор - Добрич

Над 50 фирми са потвърдили участието си на Борсата за се-
мена и посадъчен материал, която ще се състои от 4 до 7 фев-
руари. С форума започва и календарът от агропрояви в стра-
ната за 2019 година. Специализираното изложение в Добрич 
ще открие 25-ото си издание с новости за пролетната сеитба.

На изложението в спортния комплекс "Простор" ще се 
предлагат семена за слънчоглед, пшеница,  царевица, фасул 
и други полски култури, за зеленчуци, както и овощни дръв-
чета. И на тазгодишната борса се очаква етерично-маслените 
култури да се радват на популярност, от които ще се продава 

разсад. Земеделските стопа-
ни ще могат да си закупят и 
торове и препарати за расти-
телна защита.

Първото издание на Бор-
сата за семена е от 1995 г. От 
1998 г. изложението се про-
вежда под егидата на Минис-
терството на земеделието, 
храните и горите.

„Добричкият панаир” АД 
е създаден с цел организира-
не на изложения, панаири и 
семинари, основно с агрона-
соченост. Добрич е най-под-
ходящият район в страната 
за провеждане на такъв тип 
мероприятия, защото е в об-
ластта на най-големите зе-
меделски производители. 
Допълнително се правят и 
2-3 пазара през годината с 
търговски характер – на тях 
се предлагат стоки за бита, 
дрехи и др.                    ЗТ

08-10 февруари 2017 г., хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА
08.02.2017 г.
10:00 – 13:00 Регистрация и настаняване на участниците в х-л Адмирал, Златни пясъци

12:30 – 14:00 Коктейл „Добре дошли“ с подкрепата на Пионер България

13:00 – 13:45 Пресконференция АЗПБ

14:00 – 14:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
Йежи Плева,Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“, ЕК
Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните

Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земеделие“
Ивайло Тодоров, член на УС на АЗПБ

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ

14:30 – 14:50 Презентация– АГРОПОЛИХИМ

14:50 – 16:10 ПАНЕЛ 1
ОСП след 2020 и Бъдещето на европейските субсидии за земеделие 

14:50 – 15:30

Сценарии на ЕК
• Директни плащания
• Развитие на селските райони
• Държавни помощи и средства за управление на риска
• Позиция на МЗХ
• Начало и ход на обществената дискусия на ЕК през 2017г.
Йежи Плева,Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ЕК
Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Искра Вълчева, директор дирекция “Европейска координация и
международни отношения“, МЗХ
Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
Ивайло Тодоров, член на УС на АЗПБ
Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ

10 години членство на България в ес

СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В БЪЛГАРИЯ
6 – 7 февруари 2019 г., хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци

„НациоНалНите приоритети  
в земеделието“

Организатор
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ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС

Казвам се Тодор Добринов Тодоров, 
на 23 години, от град Добрич. Студент 
съм в 4-ти курс в Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“ в специалност „Зе-
меделска техника и технологии”.

Основните знания за земеделието 
получих в Професионална гимназия по 
аграрно стопанство, гр. Добрич, къде-
то завърших средното си образование. 
Смятам, че Русенският университет 
дава много добра основа от знания на 

студентите си, които искат да се развиват в сферата на 

МЛАДИТЕ ХОРА  
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Фирма „Варекс” ООД периодично 
проявява интерес към нови попълнения 
в екипа на Следпродажбени услуги. В 
началото на 2018 година колегата То-
дор Тодоров, който все още е студент в 
Русенския университет, изяви желание 
и се включи към нашия екип в гр. Доб-
рич за летния сезон. Дадохме му шанс 
да се потопи в практиката и да прило-
жи усвоените знания и умения от уни-
верситета върху едни от най-съвремен-

ните и надеждни селскостопански машини, предлагани на 

„ВАРЕКС“ ООД ДАВА ШАНС 
НА МЛАДИТЕ ХОРА

Тодор Тодоров пред  
в. „Земеделска техника”

Инж. Милен Радуков, директор „Следпродажбени 
услуги”, Варекс ООД, пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 8 Продължава на стр. 9
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СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА

Земеделски пазар

Цена на дребно

Култура Сорт
Пакетирани  

 в опаови гр./ лв.
0.5 1 5 10

Домати
Полудетерминантни ИЗК Ники F1 1.50 3.00
Индетерминантни Алено сърце 5.00

Розово сърце 5.00
Пловдивска 
каротина

1.00

Тип чери ИЗК Аля 2.00
Детерминантни Копнеж F1 4.00

Миляна 2.00
Пипер

Тип капия
Куртовска капия 
1

2.50

Ивайловска 
капия

3.00

Зелен пипер Сиврия 600 1.50
Стряма 3.00
Хебър 3.00
Мил кана Fi 3.00

Лют пипер
Джулюнска 
шипка 1021

3.00

Краставици
Салатни Гергана 1.50
Корнишони Мерсия F1 2.00
Пъпеши Хибрид 15 F1 5.00
Тиквички Горнооряховска 1 2.00

Янтра 2.00
Главесто зеле
Ранно полско 
производство

Бесапара 2.00

Пълдинер 2.00
Късно полско про-
изводство

Балкан 2.00

Кьосе 1.50

Цена на едро

Култура Сорт
Минимален брой опаковки / лв.

брой опаковки
за една 
опаковка /лв.

Домати

Полудетерминантни ИЗК Ники Fi
100 бр. от 1 гр. 
500 бр. от 0.5 гр.

2.50 
1.20

Индетерминантни Алено сърце 500 бр. от 0.5 гр. 4.00
Розово сърце 500 бр. от 0.5 гр. 4.00
Пловдивска 
каротина

500 бр. от 0.5 гр. 0.80

Тип чери ИЗК Аля 500 бр. от 1 гр. 1.60
Детерминантни Копнеж Fi 500 бр. от 1 гр. 3.50

Миляна 10 бр. от 100 гр. 55.00
Пипер
Тип капия Куртовска капия 1 50 бр. от 100 гр. 25.00

Ивайловска капия 50 бр. от 100 гр. 40.00
Капия УВ 50 бр. от 100 гр. 35.00

Зелен пипер Сиврия 600 20 бр. от 100 гр. 20.00
Ратунд Български ратунд 20 бр. от 100 гр. 35.О0
Краставици
Салатни Гергана 20 бр. от 100 гр. 12.00
Корнишони Тони F1 20 бр. от 100 гр. 20.00
Пъпеши Хибрид 15 F1 20 бр. от 100 гр. 50.00

Десертен 5 10 бр. от 100 гр. 12.00

Тиква
Мускатна тиква 
51/17

1 бр. от 10 кг. 100.00

Главесто зеле
Балкан 20 бр. от 100 гр. 8.00
Кьосе 20 бр. от 100 гр. 4.00
Пазарджишко 
подобрено

20 бр. от 100 гр. 9.00

Пазарджишко 
червено

20 бр. от 100 гр. 4.00

Градински грах Пълдин 50 бр. от 100 гр. 1.60
Градински фасул Еврос 50 бр. от 100 гр. 2.50
Лук Асеновградска каба 20 бр. от 100 гр. 12.00

За контакти: 032/951227, Институт по зеленчукови култури „Марица“

Култура Сорт Цена

Фасул
Еликсир 2,33 – 6 лв./кг  без ДДС

Устрем (пригоден за механизирано прибиране) 2,33 – 6 лв./кг  без ДДС
Блян (пригоден за механизирано прибиране), Вежен 2,33 – 6 лв./кг  без ДДС

Леща Илина 4 лв./кг без ДДС

Слънчоглед
Хибрид Сан Лука (маслодаен),  Clean fild и др 10 лв./кг без ДДС

Фаворит (за консумация) 8 лв./кг
Фуражен грах 
(стокова продукция)

Кристал 0,70 лв./кг без ДДС

За контакти: 058/653 275; 058/603 125, Добруджански земеделски институт

Култура Хибрид Цена
Царевица Кн 435, Кн 509, Кн 561, Кн 613, Кн 614, Кн М625, Кн 683А 4 лв./кг без ДДС

За контакти: 0888/131 753; 09132/7507, Институт по царевицата – Кнежа

Култура Предназначение Цена

Черничеви фиданки
С висок добив на черничеви листа 5 лв./брой

За плододаване 5 лв./брой

За контакти: 0888/479 438, Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца

Култура Сорт Цена
Фъстъци Калина, Цветелина и Кремена 6.60 лв./кг с ДДС

За контакти: 0889719516, Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков”
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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

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

Марка / Модел К.С.
Година на 

производство
Моточасове

Зърнокомбайн FENDT 9350 R 350 2009 3586
Зърнокомбайн FENDT 6300 C 300 2009 2924
Зърнокомбайн FENDT 6270 L 270 2010 2694
Зърнокомбайн CASE IH 2188 E 381 1997 7182

Зърнокомбайн CASE 2188 380 1999 6000
Трактор VALTRA T 191 H 190 2007 5653
Трактор New Holland T 7040 217 2009 5840
Трактор New Holland TM 190 190 2006 _
Трактро Deutz-Fahr Agrofarm 100 DT 96 2007 7442
Трактор SAME Rubin 180 180 2004 5923



6
бр. 02 - 2019

СЕЛЕКЦИЯ НА СЛЪНЧОГЛЕД В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Земеделие

Тел.: 0890 500 504

За страните с  умерен климат, сред които е България, 
слънчогледът е най-важната маслодайна култура. Това се 
дължи най-вече на високата хранителна и биологична стой-
ност и много добрите вкусови качества на слънчогледовото 

масло. Слънчогледът намира широко 
приложение в хранително-вкусовата 
и фармацевтична промишленост. Из-
ползва се като техническа и фуражна 
култура, като декоративно растение в 
цветарската индустрия. Стопанското му 
значение се подсилва и от факта, че е 
изключително атрактивно растение за 
медоносните пчели. Слънчогледът спо-
мага за правилния сеитбооборот, като 
се явява основен предшественик за 
зърнено-житните култури. През послед-
ните години важно значение придоби използването му като 
източник за получаване на биодизел.

Производителите на слънчоглед се стремят да използ-
ват високодобивни хибриди, 
притежаващи способността 
да преодоляват постоян-
но изменящите се стресо-
ви фактори като промени в 
екологичните и метеороло-
гични условия на средата и 
нападение от вредители.

Фиг. 3. Хибрид Енигма CLPФиг. 2. Хибрид ГТС Теди

Фиг. 1. Хибрид Деведа Продължава на стр. 9

Гл. ас. д-р Даниела 
Вълкова

ПРЕЦЕНКА РАЗВИТИЕТО  
НА КУЛТУРИТЕ ЧРЕЗ  
ДРОН ТЕХНОЛОГИЯ

Фиг. 1

Фиг. 2

В земеделието времето за реакция 
често е решаващо. Докато събираме 
информация за растежа на културите 
и след това я анализираме, могат да 
минат дни, дори седмици.

Дроновете, от друга страна, пома-
гат за изработката на карти на полета с 
много детайли. Това действие може да 
стане за часове, дори минути в опреде-

Продължава на стр. 11
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Реклама

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

МАНА И СИНЯ КИТКА
ЗАЩИТА

СРЕЩУ
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Информация

Продължава от стр. 3

МЛАДИТЕ ХОРА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

земеделието. От следващата учебна 
година смятам да продължа образова-
нието си, като запиша магистратура от-
ново в същия университет. Колебая се 
между две направления в земеделието, 
като едното е за сервиз на техниката в 
специалност „Мениджмънт и сервиз на 
техниката”, а другото е насочено към 
растениевъдството в специалност „Би-
ологично земеделие”.

В момента работя във „Варекс“ ООД  
на длъжност „техник селскостопанска 
техника“. Фирмата се занимава с про-
дажба и следпродажбено обслужване 
и ремонт на селскостопанска техника. 
Длъжността ми е пряко свързана с не-
щата, изучавани в университета и инте-
ресите ми, насочени към земеделската 
техника. Тук се сблъсквам с практиче-

ските операции, свързани с диагности-
циране и отстраняване на неизправ-
ности по машините. Също така работата 
в тази среда ме среща с много хора, 
занимаващи се със земеделие, благо-
дарение, на които постоянно научавам 
нови неща, свързани с поддържане, 
ремонт и експлоатация на селскосто-
панската техника. Успявам да съчетая 
работата със следването си. За успе-
ха в университета съм благодарен на 
преподавателите, които винаги намират 
време да дообяснят или покажат нещо 
ново, свързано с учебния план.

Имам наблюдения върху съвремен-
ното механизирано земеделие и голяма 
част от тях са благодарение на работа-
та и като цяло от практическите заня-
тия. По време на летните практики съм 
се сблъсквал, както със съвременни 

машини, така и със стари, които въпре-
ки годините си все още се използват.

Според мен младите хора заемат ос-
новна роля не само в сферата на земе-
делието, ами като цяло в технологичния 
свят, тъй като технологиите се развиват 
с всеки изминал ден и с това гладът 
за млади и образовани кадри нараства. 
Затова е много полезно, ако можеш да 
съчетаеш работата с ученето.

Щастлив съм, че бях отличен в 
конкурса „Принос в механизацията 
на земеделието”. Приемам тази награ-
да и се радвам, че усилията, които съм 
положил, са оценени подобаващо. За 
мен събитието беше важно и с това, 
че на едно място успях да се срещна с 
професионалисти, които се занимават 
със земеделие и да се уча от тях.

Доника Асенова
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Земеделие

българския пазар от нашата 
фирма. Беше прикрепен към 
сервизен екип, посещаваше 
клиенти и участваше в об-
служването на селскосто-
панска техника и на място 
в нашата база. Постепенно  
разгърна потенциала си и 
навлезе в „тънкостите на 
занаята“, подкрепян и мо-
тивиран от нашите сервиз-
ни специалисти. В момента 
Тодор Тодоров продължава 
обучението си в Русенския 
университет и имаме дого-
вореност да се присъедини 
към екипа на фирма „Варе-
кс” ООД отново през летния 
сезон на тази година. След 
като се дипломира, го очак-
ваме да се присъедини към 
нас за постоянно.

Готови сме да работим и с 
други негови колеги, студенти 
от същата специалност. Така 
ние прилагаме на практика 
немската дуална система, 
вливаме амбициозни, обра-
зовани и обучени млади хора 
в екипа на фирма „Варекс” 
ООД  и поддържаме качест-
вен и надежден сервиз за 
многобройните ни клиенти.

Нашата компания дава 
шанс и подкрепа на мла-
ди специалисти, които имат 
желание за работа и профе-
сионално развитие. Някои 
колеги са вдъхновени и моти-
вирани да участват в ремонт-
ни дейности и обслужване 
на техниката, защото виждат 
колко отговорно, ефективно 
и със специално отношение 
към клиента се изпълняват. 
Те са много ценни, защото 
разбират бързо задачата и 
се справят с лекота. На дру-
ги колеги им се отдава пове-
че административна работа в 
офиса, която е  не по-малко 
важна и  от нея зависи да се 
затвори цикълът на услугите 
и да не се нарушава работ-
ният процес.

Политиката на  фирма 
„Варекс” ООД  е да подкре-
пя младите инженери и ко-
леги, които имат желание да 
се развиват в областта на 
селскостопанската техника. 
Даваме шанс на тези, които 
имат знания, умения и по-
тенциал да превърнат това в 
своя професия.

Има много млади хора, 
които наистина искат да за-

почнат работа в бранша и 
всеки от тях се впечатлява от 
различна марка техника. Пред-
ставяните от „Варекс” ООД  
търговски марки са сред 
най-реномираните в света и в 
страната и това е факт, който 
прави фирмата ни предпочи-
тан работодател.

Голяма част от сервизните 
ни инженери идват направо 
от студентската скамейка, по-
стъпили са на работа веднага 
след завършване на висшето 
си образование. Най-често са 
от Русенския, Аграрния и тех-
ническите университети. 

Смятам, че правилният 
път за обучение на млади-
те кадри е вече доказали 
се специалисти от нашия 
бранш да сътрудничат при 
актуализирането на про-
грамите на висшите учебни 
заведения. Обучението в 
професионалните средни и 
висши училища по селско-
стопанска техника трябва 
да бъде в синхрон с послед-
ните тенденции в машино-
строенето. Базови познания 
за това могат да получат в 
учебните заведения, но още 
по-добре е да ги доразвият в 

практиката. Така при добра 
съвместна работа между 
реалния бизнес и акаде-
мичните институции има 
шанс за бъдещето развитие 
на сектора.

Резултатът зависи от ин-
дивидуалното желание за 
развитие. Още като дойде 
младежът на интервю, по ръ-
цете се познава дали е рабо-
тил по някаква техника. Иска-
ме да подберем хора, които 
са направили правилния ба-
ланс в това да имат теоретич-
на подготовка и практически 
опит. Липсата на едното или 
другото, разбира се, може да 
се навакса. Когато има жела-
ние за работа и за развитие, 
нещата се получават. 

Ако няма приемственост 
между опитните специа-
листи и младите, рискува-
ме след едно десетилетие 
браншът да няма кого да на-
еме на работа. Всеки човек 
иска да се развива и има 
нужда да израства, затова е 
важно младите хора посте-
пенно да навлязат в практи-
ката и фирма „Варекс” ООД  
дава тази възможност.

Доника Асенова

„ВАРЕКС“ ООД ДАВА ШАНС НА МЛАДИТЕ ХОРА
Продължава от стр. 3

Широкото приложение на слънчо-
гледа обосновава необходимостта от 
разрастване на подобрителната рабо-
та, определя разнородните направле-
ния и специфични задачи в селекцията 
на тази култура, заложени в работата 
на отдела „Селекция на слънчоглед“ в 
Добруджански земеделски институт. 

Селекцията на слънчоглед в инсти-
тута започва през далечната 1945 г.  
със създаването на първия сорт №75, 
признат и райониран през 1952 г. В 
продължение на десетки години са съз-
дадени над 50 сорта и хибрида от тази 
култура. Повече от 15 са регистрирани-
те извън България съвместни хибриди, 
създадени с участието на европейски 
партньори. Значителен успех за бъл-
гарската селекция е хибрид Албена - 
регистриран и внедрен в производство 
във Франция и България.

Основната цел на научноизследо-
вателската работа в отдела „Селекция 
на слънчогледа“  е създаване на кон-
венционални и устойчиви на хербици-
ди хибриди слънчоглед, с висока про-
дуктивност и устойчивост на стресови 
фактории, чрез съчетаване на класиче-
ски и биотехнологични методи.

Добруджански земеделски инсти-
тут разполага с богата и разнообразна 
колекция от изходен селекционен ма-

териал. През последното десетилетие 
са създадени много нови материали, 
с ценни за селекцията качества. Над 
6000 са самоопрашените линии слънчо-
глед, с които се работи. Годишно се 
изпитват 1400 нови хибридни комби-
нации у нас и в чужбина. В института 
се поддържа и проучва единствената 
в България колекция от образци диви 
многогодишни и едногодишни видове 
слънчоглед, които се използват в се-
лекцията на културата за получаване 
на нов изходен материал, носител на 
гени за устойчивост към патогени и 
разнообразен мастно-киселинен със-
тав.

През последните години са съз-
дадени нови, високопродуктивни 
конвенционални хибриди, които се 
разпространяват успешно в различ-
ни страни. В Румъния са регистрира-
ни хибридите Алпин, Велека, Вокил, 
Велко, Габи, Дея, Михаела, Севар и 
Яна. Хибридите Дивна, Велека, Велко, 
Марица и Магура са включени в офи-
циалната сортова листа на Украйна и 
Русия. Регистриран в Сърбия е хибрид 
Велко, в Украйна – хибрид Сава, а в 
Молдова - хибридите Валин, Велека, 
Велко и Марица. През 2016 г. хибрид  
Яна е признат в Държавна сортова 
комисия на Казахстан, а през 2017 г.  
хибрид Aлпин - в Беларус. Експеримен-

тални хибриди слънчоглед, създадени 
в ДЗИ, са включени в официално из-
питване и в България. Със заповед на 
министъра на земеделието и храните 
през 2016 г.е признат конвенционални-
ят хибрид Линзи, а през 2017 г. са при-
знати хибридите Деведа и ГТС Теди. Те 
ще бъдат вписани в списък А на офи-
циалната сортова листа на Република 
България.

НОВИ ХИБИРИДИ
Хибрид Деведа (фиг. 1) е прост 

междулинеен хибрид, създаден в До-
бруджански земеделски институт - 
Генерал Тошево. Майчината линия е 
217 А. Бащината линия 102 R е получе-
на чрез метода на индуцирания парте-
ногенезис, съчетан с ембриокултивира-
не от експериментален хибрид 188 А х 
8R. През 2014 г. хибридът е включен в 
Единен конкурсен сортов опит (ЕКСО) 
след двегодишно изпитване в КСО. В 
ЕКСО е получен среден добив 403,7 кг/
дка, който превишава средния стандарт 
с 12%. Хибридът e с 53,2% масленост. 
Височината на растенията е 145-155 см.  
Вегетационният период е 121 дни и по 
този показател хибридът спада към 
групата на средно ранните. Листата са 
зелени, със среден размер и закръгле-
на форма, средно до грубо назъбени. 
Стеблото е покрито с власинки. Ези-

СЕЛЕКЦИЯ НА СЛЪНЧОГЛЕД В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
Продължава от стр. 6

Продължава на стр. 11
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Реклама

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

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

®РАЛОМЕKС   

„МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Плугове навесни и прикачни
за предсеитбена оран

Разрохквачи навесни 
и прикачни с ротори 

0700 18 187
www.ralomex.com

ЗА КОНТАКТИ:
адрес: гр.Завет,  ул. „Освобождение“ 3

тел.: +359 8442 22 41; +359 8442 21 26
моб.тел.: 0889 38 55 23; 0887 22 96 02

e-mail: order@ralomex.com; 
ralomex@mail.bg

Плугове навесни и прикачни
за дълбока оран

Дискови брани 
от 2 до 10 м

Тракторни валяци 
от 4,5 до 8 м 

„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

Тел.: 0887/699 156; тел./факс. 0631/60358 
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Списък на поливна техника

1. Напоителна система Bauer, модел Rainstar E31  
№ 00Х434755 

2. Водна помпа Bauer, модел Famos 80 № 051018
3. Поливно съоръжение тип CENTERSTAR 203/168EL 

598,7 m /ЗФБ/ Фрегати
4. Поливно съоръжение тип RAINSTAR E41 110-550 m  

/ЗФБ/
5. Помпен агрегат Bauer, Q=180 куб.м/ч; Н=90 м;  

Р=75 kw
6. Оборудване поливна с-ма RM - тръби Ф150/6 м  

(320 бр.), ф150/3 м (5 бр.)
7. Помпен агрегат RM модел MOP 204 с помпа Caprati 

МЕС с дв. IVECO-175 к.с., дв. CAPRATI
8. Помпен агрегат RM модел MOP 204 с помпа Caprari 

МЕС с дв. IVECO-175 к.с., дв. CAPRATI



11
бр. 02 - 2019

ЗТ

В началото на 
2019 година фир-
ма БИОСА ЕООД 
поздравява всич-
ки български фер-
мери и земеделци, 
като им пожелава 
здраве и благопо-
лучие! 

БИОСА  има 
у д о в о л с т в и е т о 
да предложи на 
своите настоящи и бъде-
щи клиенти най-новото по-
пълнение сред машините, 
които фирмата предлага 
на българския и чуждес-
транен пазари с марката 
MEYER OPTOELECTRONIC 
- ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ 
ОТ СЕРИЯТА CG COLOR 
SORTERS. Това е маши-
на от най-ново поколение 
и най-високо технологично 
ниво, с помощта на която 
с максимална прецизност 
могат да бъдат почистени и 
сортирани по форма, цвят 
и размер широка гама от 
семена и зърнени култури, 
с гарантирана 100% чис-
тота. Благодарение на ин-
телигентния си алгоритъм, 
по-високоскоростната из-
числителна система, по-го-

лени случаи. Някои програ-
ми позволяват да се визуа-
лизира проблемът на място 
и да се реагира адекватно. 
Избягва се предполагането, 
което струва средства, ако 
не се уцели правилно. Рабо-
ти се с реални данни за рас-
тежа дори и да има заболя-
вания по културите. Общо се 
придобива ясна картина за 
състоянието на културата в 
момента на полето, но също 
така и за по-детайлен анализ 
след това. 

Ето пример за такава 
карта и неравномерен рас-
теж (фиг. 1).

Как работи алгоритъмът 
за оценка на състояние-
то на културата? Накратко: 
здравите растения отразя-
ват светлината различно от 
болните. Тези, които са в 
добро състояние отразяват 
повече зелена светлина от-
колкото червена и така из-
глеждат зелени. Растенията 
също излъчват и близка до 
инфрачервената светлина, 
но с просто око не може 
да бъде отчетена, затова се 
използват специални инфра-
червени сензори.

Програмите за ана-
лиз използват алгоритмите 
NDVI (normalized difference 
vegetation index) и VARI 
(Visible Atmospheric Resistant 
Index). Тези алгоритми срав-
няват пропорциите светли-
на, уловена през различните 
спектърни нива (червено, 
зелено, синьо и понякога 
инфрачервено) и асоциират 
цифрови стойности за всеки 
пиксел на картата. Получава 
се следната карта (фиг. 2).

Чрез тези алгоритми 
може бързо да се иденти-
фицира къде има проблем с 
културата. Може да се лока-
лизира точното място, както 
и да се диагностицират бо-
лести, проблем с напояване-
то или проблем с подхранва-
нето. Тази информация също 
може да бъде качена и към 
тракторите и прикачения 
инвентар за по-прецизна 
реакция – например, да се 
използва препарат бързо и 
на определено място или да 
се подхрани мястото. Това 
ще спести препарат и безпо-
лезно третиране на цялото 
поле.

Димитър Глушков,
Дрон сървис провайдър

ПРЕЦЕНКА РАЗВИТИЕТО НА  
КУЛТУРИТЕ ЧРЕЗ ДРОН ТЕХНОЛОГИЯ

честите цветове са оранжево-жълти, 
със средна гъстота. Диаметърът на пи-
тата е 22-26 см. Хибридът е устойчив на 
най-разпространените раси на маната, 
средно устойчив на фома и фомопсис. 
Хибрид Деведа се отличава с устойчи-
вост към новите раси на паразита синя 
китка. Той няма специални изисквания 
за отглеждане и може да се прилага 
традиционната технология на отглеж-
дане на тази култура. Изисква се 3000 
метра пространствена изолация за не-
говото семепроизводство. Оптимална 
гъстота на посева е 7000-7500 растения 
на декар. Майчината и бащината линии 
цъфтят по едно и също време и мо-
гат да бъдат засети едновременно при 
производството на хибридни семена.

Хибрид  ГТС Теди (фиг. 2) е създа-
ден в Добруджански земеделски ин-
ститут-Генерал Тошево. Той е мъжко-
фертилен, прост междулинеен хибрид, 
получен чрез кръстосване на майчина 
линия 3607А, притежаваща цитоплазме-
на мъжка стерилност и бащина линия 
240R – възстановител на фертилността. 
Хибрид ГТС Теди е средноранен, кон-
венционален хибрид, с линолов тип 
масло, масленост на семената – 43-

44%, процентна ядка в семената 71.4%, 
височина на растенията 150-160 см и 
диаметър на питата 22-23 см. Устойчив 
е на мана раса 731 и паразита синя 
китка до раса F, толерантен към фома 
и фомопсис. Стъблото е покрито с вла-
синки на върха. Езичестите цветове са 
жълти, с голяма гъстота и тясно овал-
на форма. Оцветяването на тръбести-
те цветове е оранжево. В семепроиз-
водния посев двете линии могат да се 
засяват едновременно, което е голямо 
агротехническо улеснение. В контрол-
но изпитване за две години хибридът 
е превишил средния стандарт средно с 
7.9% по добив семена. След изпитване 
в ЕКСО през 2013 г. е получен среден 
добив от хибрида 403.6 кг/дка, което е с 
8.3% над средния стандарт. Максимал-
но достигнатият добив семена от декар 
в полетата на института е 458 кг/дка.  
Технологията на отглеждане е тради-
ционна. Препоръчителната гъстота на 
посева е 6800-7200 растения/дка.

Успешно изпитване в ИАСАС пре-
мина първият хибрид на ДЗИ – Ени-
гма (фиг. 3), създаден по технологията 
ClearfieldPlus®, при която по време на 
вегетацията се контролират едногодиш-
ни житни и широколистни плевели, а 

също и паразита синя китка.
Майчината линия е предоставена от 

фирма BASF, а бащината е създадена 
чрез самоопрашване на имитолерантен 
кандидат хибрид и отбор. Растенията 
са с височина 180-190 см, диаметърът 
на питата достига 20-22 см. Хибридът 
е създаден за масло, линолов тип, чи-
ето съдържание в семената е 46-47%. 
Средно ранозрял, с вегетационен пери-
од 115-120 дни,  новият хибрид узрява 
7-8 дни след хибрид Сан Лука. Устойчив 
е на мана до раса 731, което идва и от 
двете родителски форми, толерантен на 
фома и фомопсис. Максимален среден 
добив на полетата на ДЗИ – 427 кг/дка.  
Семепроизводството на хибрида е 
идентично с това на хибрид Сан Лука, 
където задължително бащината линия 
се засява 7-8 дни преди майчината.

Гл. ас. д-р Даниела Вълкова,  
ДЗИ, Г.Тошево

СЕЛЕКЦИЯ НА СЛЪНЧОГЛЕД В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
Продължава от стр. 9

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 
БИОСА

лемия контролен дисплей 
и най-иновативните ежек-
тори, сортировачът отстра-
нява всякакви несвойстве-
ни частици от суровината. 
Всеки ежектор може да се 
използва над 10 милиарда 
пъти, което е равно на по-
вече от три пъти сумата на 
сърдечния ритъм в човеш-
кия живот, което е сигурен 
знак за висока надеждност 
и дълъг живот на машината. 
ЦВЕТНИЯТ СОРТИРОВАЧ 
ОТ СЕРИЯТА CG COLOR 
SORTERS ще бъде основ-
на част от машините, които 
БИОСА  ще представи на 
вниманието на фермерите 
по време на предстоящи-
те изложения в страната и 
чужбина.

По материали на Биоса

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

Продължава от стр. 6
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Реклама

Довери се на българското!
®Микротор за листно подхранване

 GSM 0888 337 983; E-mail: liubchev@abv.bg 

Предлага иновативни течни торове за лист-
но подхранване на житни култури, царевица, 
слънчоглед, зеленчуци, лозя и др. Произве-
дени са по български патент при използва-
не на “Пенергетик” технология. Лесни са за 
приложение, не запушват дюзите, бързо се 
абсорбират, не дават пригори, предотваря-
ват появата на хлороза, стреса при трети-
ране с хербициди, умората на почвата.

F

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

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

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

за нейната реализация

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!


