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КАНДИДАТ - КЛОН 
ГЪМЗА № 5

Гъмза № 5 е къснозре-
ещ червен винен сорт. 
Гроздето узрява в края 

на септември и начало-
то на октомври. Гроздът е 
средно голям, цилиндрич-
но-коничен, с крило, сбит. 
Средната маса на грозда 
е 380 гр. Зърното е поч-
ти сферично, при сбитите 
гроздове деформирано. 
Кожицата е тънка, крехка, 
тъмносиня, с обилен восъ-
чен налеп. Консистенцията 
е месеста, а вкусът хармо-
ничен. Средната маса на 
зърното е 3,5 гр. 
Лозите са със среден 

до силен растеж, висока 
родовитост и добив. Кло-
нът не е склонен към из-
ресяване и милерандаж. 
Чувствителен е на гъбните 
болести мана и оидиум и 
е силно чувствителен към 
сиво гниене, особено в го-
дини с дъждовна есен. 
Не е устойчив на ни-

ски зимни температури, 
но има висока възстано-
вителна способност. По-
ради ниската студоустой-
чивост се препоръчва да 
се отглежда приземно при 
формировки - чашовидна и 
единичен Гюйо. В райони 
без екстремно ниски зим-
ни температури може да 
се отглежда на стъблени 
формировки с къси плодни 
звена - на чепова.

БЕЛИ ДЕСЕРТНИ 
СOРТОВЕ ЛОЗИ

СУПЕР РАН БОЛГАР
Получен е чрез кръстос-

ването на сортовете Ита-
лия и Янтър в Институт по 
лозарство и винарство-Пле-
вен. Листът е средно голям, 
петделен, силно нарязан и 
гол. Гроздът е средно го-
лям до голям (17,2/10,1 см), 
коничен, рехав до полу сбит. 
Средната маса е 250-300 гр. 
Зърното е много едро 
(24,6/17,3 мм), продълговато, 
към върха слабо заострено, 
а  масата е – 4,0 – 5,0 гр. 
Кожицата е тънка, еластична 
и жълтозелена до кехлиба-
рена. Консистенцията е ме-
сесто-хрупкава и нежна, а 
вкусът – хармоничен.
Гроздето узрява през 

първата половина на ав-
густ. Лозите са със силен 
растеж, добра родовитост 
и добив. Проявява склон-
ност към изресяване и ми-
лерандаж. Чуствителен е на 
мана, оидиум и ниски зим-
ни температури. Гроздето 
има добра устойчивост на 
сиво гниене. Поради ниска-
та студоустойчивост се 
препоръчва да се отглежда 
приземно при формировка 
единичен или двоен Гюйо. 
Може да се отглежда на 
стъблени формировки в ня-
кои райони и микрорайони, 
където през зимния период 
не падат много ниски тем-
ператури. Сорт Супер ран 

Болгар се развива и пло-
додава добре, присаден 
върху подложките Рупес-
трис дю Ло и Берландиери 
х Рипария СО4. Гроздето е 
с много добра транспорта-
билност. Подходящо е за 
консумация в свежо със-
тояние.

ПЛЕВЕН
Получен е чрез кръстос-

ването на сортовете Италия 
и Янтър в Институт по ло-
зарство и винарство-Пле-
вен.
Листът е средно голям 

до голям, петделен, средно 
до силно нарязан, гладък 
и гол. Гроздът е средно го-
лям до голям (19,0/13,7 см), 
коничен, най-често крилат, 
разклонен и рехав. Сред-
ната маса е 220-300 гр. Зър-
ното е едро до много едро 
(24,0/17,0 мм), продълговато, 
почти цилиндрично, поня-
кога прищипнато в средата 
(пашкулообразно), с маса – 
6,0-7,0 гр. Кожицата е дебе-
ла, крехка, жълтозелена до 
кехлибареножълта. Консис-
тенцията е месесто хрупкава, 
а вкусът – хармоничен, не-
утрален, с тревист привкус. 
Гроздето узрява в началото 
на август. Лозите са със си-
лен до буен растеж, със за-
доволителна родовитост и 
висок добив. Склонен е към 
изресяване. Чувствителен 
е на мана, оидиум и ниски 
зимни температури. В годи-
ни с повишена почвена и 

въздушна влажност и след 
дъжд през периода на узря-
ване на гроздето е склонен 
към напукване на зърната 
и към сиво гниене. Препо-
ръчва се да се отглежда 
приземно при формировка 
единичен или двоен Гюйо. 
В по-топлите микрорайони 
може да се отглежда и на 
стъблени формировки, като 
се оставят по-къси плод-
ни пръчки. Сорт Плевен се 
развива и плододава добре, 
присаден върху всички под-
ложки разпространени в 
страната. Гроздето е с мно-
го добра транспортабилност. 
Подходящо е за консумация 
в свежо състояние.

БРЕСТОВИЦА
Получен е чрез кръстос-

ването на сортовете Италия 
и Янтър в Института по ло-
зарство и винарство-Пле-
вен. Листът е средно голям, 
петделен, дебел, нагънат 
нагоре улейообразно, сил-
но нарязан, мрежесто на-
бръчкан, а отдолу слабо 
четинест. Гроздът е сред-
но голям (16,4/10,1 см), 
коничен, често с едно крило, 
полусбит до рехав. Средната 
маса е 300-320 гр. Зърното 
е много едро (27,4/19,6 мм), 
продълговато, с маса око-
ло 8,0 гр. Кожицата е дебе-
ла, еластична, жълтозелена 
до кехлибарена, с обилен 
восъчен налеп. Консистен-
цията е месеста, а вкусът 
хармоничен и слабо миске-

СОРТОВЕ ЛОЗИ НА ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН

Проф. Живко Давчев

Лозаро -ово -
щарското произ-
водство заема 
важно място в на-
шето земеделие 
и благодарение 
на новата техни-
ка, която навли-
за всяка година 
в индивидуалните 
работни процеси. 
Тенденцията сред 

земеделските производители е те да 
въвеждат непрекъснато нови висо-
копроизводствени машини, които да 
улеснят работните процеси и реализи-
рат по-малко разходи. Компаниите на 
световно ниво следват тази тенденция 
и постоянно произвеждат и предлагат 
нови машини и оборудване, които осъ-
ществяват модерна производствена 
технология. Това е свързано с модер-
низацията на лозарското производ-
ство и в тази насока в Република Ма-

кедония е постигнат голям напредък 
по отношение на пълна механизация 
или полумеханизация на определени 
работни процеси.
Основният проблем, с който се 

сблъскваме в този отрасъл, е липса-
та на работна сила  и малкото добри 
кадри, които да могат да се справят 
с управлението и поддръжката на мо-
дерната техника. Тъкмо това  беше и 
големият проблем с използването на 
ръчни ножици от известни световни 
компании при провеждането на зимна 
резитба в лозаро-овощарския сектор. 
Интензивно навлизат електрическите 
ножици, с които в сравнение с обик-
новените ножици производителността 
нараства с два и половина пъти. 
В различните парцели и земедел-

ски стопанства, както и в разноо-
бразните овощни насаждения и лозя, 
направихме пробни изпитвания. При 
ръчна резитба за 8 часа работно вре-
ме, се обработват от 300 до 350 лози 

или около 2 декара. С електрически 
ножици те се увеличават до 700 лози 
за 8 часа, а при овощните дървета мо-
гат да се обработят от 70 до 100, в 
зависимост от възрастта и формата на 
короната, докато при ръчна резитба 
максимумът е около 30-35. Електриче-
ските ножици имат два акумулатора и 
всеки от тях може да работи макси-
мум 10 часа, а остриетата отново са 2 
вида - за срязване с диометър от 3 и 5 
сантиметра. Важно е да се отбележи, 
че работникът не се отегчава по вре-
ме на работа, защото, както споменах-
ме, производителността  е повишена, 
което допринася за навременното из-
пълнение на работния процес. Запла-
щането за един ден в Македония за 
такива специалисти е около 20 евро. 
Всеки експерт може да направи из-
числение за разходите за засаждане 
и отглеждане и резултатите, които ще 
бъдат получени въз основа на повише-
ната производителност, т.е. за колко 

МЕХАНИЗИРАНА РЕЗИТБА
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МЕХАНИЗИРАНА 
РЕЗИТБА

ПШЕНИЦА: Венка 1 и Дунавия
ОВЕС: Алекси 1
ПОЛСКИ ФАСУЛ: Обр. Чифлик 12
ГРАХ: Русе 1
ФИЙ: Образец 666
ЛЮЦЕРНА: Приста 3, Приста 5, Роли и др.

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕMИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК’ – РУСЕ

ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА БАЗОВИ И СЕРТИФИЦИРАНИ
семена и посадъчен материал от сортове, създадени в Института

Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност за отглеждане на основните полски култури и лозата.
Извършва лабораторни анализи на почва, растения, семена и стокова продукция.

Сключва лицензионни договори за семепроизводство на пшеница, овес, полски фасул, грах, люцерна и производство 
на лозов посадъчен материал.

Адрес: гр. Русе, ул. „Проф. Ив. Иванов” 1,  Тел.: +359 82 820 801,  E-mail: izs.rousse@gmail.com, www.izs-ruse.org

Десертни сортове лози:
БЕЗСЕМЕННИ:
Зорница, Тангра, Русенско без семе и др.
ЕДРОПЛОДНИ ДЕСЕРТНИ:
Ряхово, Велика, Сияна и др.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА АГРА 2019 ПРЕДСТАВЯМЕ НОВ ВИНЕН СОРТ КРИСТАЛЕН

117 години традиции и опит

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

Институтът се занимава с научноизсле-
дователска, приложна и търговска дейност 
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов по-

садъчен материал от десертни и винени 
сортове, базови лозови подложки и винен 
дестилат.

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО - Плевен

СОРТОВЕ ЛОЗИ НА ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН

Кандидат - клон  
Гъмза N 5

Супер ран 
Болгар Плевен Брестовица

време ще се извърши тази операция и 
за какъв период и при колко хектара 
ще се върнат вложените пари.
В Македония доставката на елек-

трически ножици от големи компании 
е около 1400 евро, а такива от Китай 
или Тайланд са около 700-800 евро.

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

и Методий”, Скопие

тов. Гроздето узрява през 
втората половина на август. 
Лозите са със силен растеж, 
добра родовитост и добив. 
Склонен е към изресяване и 
милерандаж. Чувствителен е 
на мана и оидиум. Гроздето 

му има добра устойчивост 
на напукване и сиво гние-
не. Има слаба устойчивост 
на ниски зимни темпера-
тури. Препоръчва се да се 
отглежда приземно при фор-
мировка единичен или двоен 

Гюйо. Сорт Брестовица се 
развива и плододава добре, 
присаден върху подложката 
Шасла х Берландиери 41 Б. 
Гроздето има добра транс-

портабилност. Подходящо е 
за консумация в свежо със-
тояние.

По материали 
на ИЛВ, Плевен

Не изгаряйте отпадните материали 
в селското стопанство, защото се уни-
щожават много пари и енергия. Има 
закон, който защитава околната среда 
от замърсяване от изгаряне. 
В селскостопанското производство 

от различните земеделски култури го-
дишно има много отпадни материали с 
променливи количества, в зависимост 
от това с каква технология на произ-
водство се отглежда културата, как и 
върху каква повърхност е засята. Вся-
ка година броят на хектарите се про-
меня, а оттам и количеството на отпад-
ната маса. Независимо от това дали 
се спазва една основна концепция за 
използване на тази маса и добре про-
ектирани производства, процентът ще 
бъде оптимално използван и по този 
начин ще се намали зависимостта от 
петролни деривати.
От направения анализ в Република 

Македония ежегодно от земеделието 
и горското стопанство се получават 

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ

около 900 000 кубически метра отпадна 
биомаса, идваща от различни земедел-
ски култури, достъпни за преработване 
в пелети и брикети, както следва: 80 000 
тона слама; 20 000 тона царевица; 15 000 
тона царевица на кочан, 25 000 тона 
отпадъци от лозя, 27 000 тона от ово-
щарство, 600 000 тона от горски отпа-
дъци, 18 000 тона от дървопреработва-
телната промишленост. Това са големи 

Продължава на стр. 11



4
бр. 03 - 2019

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 fiеld 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”



5
бр. 03 - 2019

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: +359 889 538 773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, екип "Маркетинг"

ВАРЕКС ООД

За контакти: 
0888/586 419    МЕГАТРОН

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

Култура Сорт Цена в лева с ДДС

Бели десертни Супер ран Болгар; Плевен; Мечта; Брестовица; Болгар; Италия 3.00

Безсеменни сортове Русалка – 3 (червено); Кондарев – 6 (бяло); Кондарев – 10 (червено) 3.50

Червени десертни Карднал; Мискет плевенски; Палиери 3.00

Бели винени Мискет Отонел; Димят 3.00

Червени винени Рубин; Мерло; Каберне Совиньон; Сензо 3.00

Сортове лози с повишена устойчивост

Десертни бели Августин; Плевенски фаворит; Гарант; Наслада; Дружба 3.50

Бели винени Слава; Мискет кайлъшки 3.00

Червени винени
Сторгозия; Кайлъшки рубин
Трапезица

3.00 
3.50

ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ – 2018/2019 г.

Заявки за лозички се приемат само на нашия e-mail: lozi.ilv@abv.bg, ИЛВ Плевен.

ЛЮЦЕРНА:
1. БАЗОВИ СЕМЕНА - 10.00 лв./кг без ДДС; 12.00 лв./кг с ДДС.
2. СЕРТИФИЦИРАНО ПЪРВО РАЗМНОЖЕНИЕ – 7.00 лв./кг без ДДС; 8.40 лв./кг с ДДС
3. СЕРТИФИЦИРАНО ВТОРО  РАЗМНОЖЕНИЕ – 6.00 лв./кг без ДДС; 7.20 лв./кг с ДДС
ОВЕС
1. БАЗОВИ СЕМЕНА - 500 лв./тон без ДДС.
2. СЕРТИФИЦИРАНО ПЪРВО РАЗМНОЖЕНИЕ - РЕКОЛТА – 400 лв./тон без ДДС. 

Заявки на тел.: +359 82 820 801, 0898276060; e-mail: izs.rousse@gmail.com; ИЗС РУСЕ

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА



6
бр. 03 - 2019

Реклама

 Медоносните пчели събират прашец и нектар от око-
ло два милиона цвята, за да се напълни един буркан мед. За 
целта те изминават над 90 000 км.

 За да се добият 4 кг мед, разстоянието, което минава 
една пчела, се равнява на пътя до Луната и обратно.

ЛЮБОПИТНО ЗА ПЧЕЛИТЕ
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Реклама

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com
Доставка и монтаж на:

Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 
и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

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

www.et-bella.com

ПРОИЗВЕЖДА 

Прикачен 
селскостопански 
инвентар, 
резервни части 
и баланс на валове

Култиватор за слята обработка

Произвежда - дискови 
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини 
на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu

Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@abv.bg

www.bigdutchman.com

ИНСТИТУТ  ПО  ПОЛСКИ  КУЛТУРИ
Разработва нови 

сортове памук, твърда 
пшеница и технологии за 
отглеждане

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

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

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ПО БУБАРСТВО - Враца

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

МЕХАНИЗИРАНА РЕЗИТБА В ЛОЗЯТА

Ангел Трифонов

Р е з итб ата 
на лозите и об-
р а б отван ето 
на отрязаните 
клони са едни от 
най-трудоемки-
те процеси в ло-
зарството. Раз-
ходът на труд е 
над 20% от общо 
вложения труд 
през годината.

МАШИНИ ЗА РЕЗИТБА НА ЗРЯЛО
Машинната резитба на зряло е кон-

турна и има за цел да отстрани ос-
новната маса от лозови пръчки. Тя се 
извършва с дисково-сегментни реже-
щи апарати, монтирани фронтално или 
странично на трактора, с възможност 
за регулировки по височина и ширина 
и механично отклонение при коловете 
и стъблата. Има варианти и с упор-
но-палцеви режещи апарати - ножови 
греди с трапецовидни ножчета и кон-
тра-ножчета, закрепени на неподвижни 
палци.
Сезонната производителност на 

един работник-резач в зависимост от 
формировката, резитбата и сорта е 
60-70 дка. С прилагането на предвари-
телната механизирана резитба, тази 
производителност може да се повиши 
с 20-35% поради облекчените условия 
на работа. Най-качествени отрези при 
машинното рязане се постигат при ро-
тационни апарати с противорежещи 
елементи, като те най-добре заобика-
лят и подпорните колове. Апаратите с 
възвратно-постъпателно движение на 
ножовете се прилагат ефективно при 
безколови формировки и формировки 
тип “Омбрела” с носещи телове.

Фиг. 1. Машина с дисково-сегментен 
апарат за рязане

Селективната резитба на зряло се 
извършва основно с пневматични но-
жици. За тяхното задвижване са не-

обходими индивидуални или групови 
резитбени агрегати.
Пневматичните ножици са предназ-

начени за клони с диаметър до 25 мм, 
броят на циклите е до 100 бр./мин., 
налягането е до 10 атм., масата им е 
около 650 гр.
Фирмата Pellenc предлага за селек-

тивна резитба електрически ножици, 
задвижвани от акумулатор, закрепен 
за тялото на работника със специален 
колан. Те са подходящи за малки пло-
щи за самостоятелна работа, тъй като 
са по-мобилни. С тях могат да се ре-
жат пръчки с диаметър до 3 см, като 
се регулира силата на срязване. Като 
недостатък може да се посочи ограни-
чения капацитет на акумулатора. При 
едно зареждане се осигурява работа 
от 1 час, което налага необходимостта 
от сменни акумулатори.

Фиг. 3. Електрическа ножица и елемен-
ти към нея (акумулатор, пояс, зарядно 

устройство и др.)

За облекчаване на труда и повиша-
ване на неговата производителност 
при връзване на плодните пръчки и 
летораслите се използват различни 
по конструкция и консумативи ръчни 
механични връзвачки. Модернизиран 
вариант на връзвачка с електрозад-
вижване от акумулатор предлага фир-
ма Pellenc. Тя притежава унифицирани 
елементи с електрическите ножици на 
същата фирма и има възможности за 
регулиране параметрите на връзване-
то. Връзките, с които работи инстру-
мента, са най-различни - метални, син-
тетични, на хартиена основа и др.
В съответствие с възприетата тех-

нология лозовите пръчки от зрялата 
резитба се изнасят с оглед оползотво-
ряване или се надробяват и инкорпо-
рират в почвата в междуредията.
По-широко приложение намира 

раздробяването на пръчките, на лето-
растите и листата от зелената резит-
ба, с което се осъществява т.нар. зе-
лено торене. За тази цел се използват 
различни конструкции на раздробите-
ли. С тях могат да се раздробят пръчки 
с диаметър до 3 см. По-мощните имат 
универсално предназначение. Те мо-
гат да се използват в овощарството 
и растениевъдството за раздробяване 
на клони, царевични и слънчогледови 
стъбла и други. Работните им органи 
обикновено са хоризонтални барабан-
ни апарати с профилни ножове, чукови 
и други. В някои случаи се използват 
и почвени фрези с хоризонтален ротор 
съоръжени с профилни ножове.
У нас се произвеждат различни 

конструкции на раздробители, като 
някои от тях могат да се използват в 
лозарството.

МАШИНИ ЗА ОФОРМЯНЕ 
КОРОНАТА НА ЛОЗИТЕ ПРЕЗ 

ВЕГЕТАЦИЯТА 
1. Машини за повдигане на лето-

растите и връзване 
Повдигането, насочването и закреп-

ването на летораслите се извършва 
механизирано, чрез специализирани 
приспособления монтирани фронтално 
или странично към трактора.
Повдигането и насочването  се из-

вършва с дискови или шнекови работни 
органи, а закрепването на летораслите 
в изправено положение се осъществя-
ва с помощта на синтетични нишки от 
двете страни на реда, като се връзват 
през известно разстояние чрез връз-
вателния апарат на приспособление-
то или чрез електрическите уреди за 
връзване, с които работят спомагател-
ните работници след машината.

  Фиг. 4.  Машина за повдигане на 
леторастите и връзване и ефект от 

нейната работа

2. Машини за рязане на зелено
Зелената резитба на лозята се из-

вършва с машини за контурна резитба, 

Фиг. 2. Пневматични ножици и агрегат за 
сгъстен въздух

Фиг. 5.  Машина за контурна резитба на 
зелено и принцип на действие
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Информация

МЕХАНИЗИРАНА...
които са с два типа режещи апарати. 
Първият тип е с палцева ножова греда, 
а вторият с ротационни работни органи. 
Двата типа могат да се настройват за 
едностранна, двустранна и П-образна 
резитба. Машините са хидрофицирани 
и се навесват фронтално на трактора. 
По-широко приложение намират 

машините от ротационен тип. Те имат 
стабилна конструкция от неръждаема  
стомана. Формата на ротационните но-
жове има всмукващ ефект, благодаре-
ние на което се изрязват и най-малки-
те леторасли и листа. Машините могат 
да се регулират да работят с мини-
мална височина на резитба от 35 см и 
имат възможност за регулировки като 
по ширина и височина, така също и за 
промяна на разположение и ъгъл на 
наклона на вертикалните и хоризонтал-
ните ножови греди.
За отстраняване на летораслите 

по лозовите стъбла и унищожаване на 
плевели във вътрередовото простран-
ство се използват ротационни четки 
със синтетични нишки. Те не повреж-
дат лозите, а осигуряват качествено 
почистване от филизи и плевели.

3. Машини за обезлистяване
С оглед ускоряване и скъсяване 

на периода на узряване на гроздето 
и по-интензивно оцветяване на черве-
ните сортове, както и за повишаване 
съдържанието на захари, се извърш-
ва обезлистяване на част от листната 
маса в зоната на гроздовете.  Това 
става с листоотделител, състоящ се от 
два хидрозадвижвани високооборот-
ни осеви вентилатора с регулируема 
защитна система, която не позволява 
повреждане на гроздето. Работната 
ширина и работната площ на листоот-
делителя могат да се регулират.

Фиг. 6. Машина за обезлистяване в зоната 
на гроздовете

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,
Аграрен университет

Единственият селскостопански 
интернет портал, в който ще на-
мерите ежедневни новини, фирмен 
каталог, обяви и всичко останало 

за селското стопанство.

www.agro.bg

През 2018 г. Международната 
агенция по енергетика (МАЕ) публи-
кува доклад от 141 страници на тема 
„Екологично чисти автомобили”. Ето 
най-интересните акценти от него.

 Най-много електромобили на 
глава от населението има в Норве-
гия. Преди миналата година 39% от 
продадените там нови автомобили са 
били електрически или плъг-ин хибри-
ди. В резултат на това днес в Норве-
гия този тип автомобили съставляват 
6,4% от автопарка.

 В Китай продажбата на екологич-
но чисти автомобили съставлява 2,2% 
от общите. Именно Китай е най-големи-
ят пазар за този тип автомобили. Тук 
се продават над 40% от всички елек-
тромобили по света. В това число не 
са включени електрическите скутери 
и велосипеди. Продажбите на такива 
през миналата година е била 30 млн., 
повечето от които в Китай. Статистика-
та на МАЕ казва, че през миналата го-
дина в Китай са били продадени 468 000 
електромобили (без плъг-ин хибриди-
те), следва САЩ със 104 490, Норве-
гия с 33 030, Франция 25 980, Германия 
27 070 и т.н.

 През 2017 г. за пръв път в истори-
ята са били продадени над 1 млн. елек-
тромобила и плъг-ин хибриди. Общото ко-
личество на този тип автомобили е около 
3,1 млн. по света. Това е много далеч от 
броя на конвенционалните автомобили, 
но трябва да се отбележи фактът, че ръ-
стът в продажбите на „зелените” автомо-
били през миналата година е бил 56%.

 Според прогнозите на експертите 
на МАЕ до 2030 г. в света ще има 125 
млн. електромобила и плъг-ин хибриди. 
И това е песимистичната прогноза. Оп-
тимистичната е за 130 млн. електромо-
били и 90 млн. плъг-ин хибрида. Делът в 
продажбите на този тип автомобили от 
общите ще достигне 20-25% в Европа и 
Китай. Що се касае до мотоциклетите 
и скутерите, то прогнозите са до 2030 г. 
близо 40% от тях да разчитат на елек-
трически мотор.

 Ръстът на търсене на електромо-
билите може да доведе до рязък скок 
на цените на някои полезни изкопаеми. 
Прогнозира се, че търсенето на кобалт 
ще се увеличи 10-25 пъти. Тук трябва да 
се има предвид фактът, че около 60% от 



ЛЮБОПИТНО

ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И ХОРАТА

кобалта се добива в Демократична репу-
блика Конго, която не е известна с въ-
трешната си стабилност и зачитането на 
условията на труд, нито пък с опазване-
то на природата. Китай контролира 90% 
от мощностите за преработка на мате-
риала. За последните две години цената 
на кобалта се е увеличила почти 5 пъти!

 Съществен фактор за увеличаване-
то на продажбите на електромобили се 
явяват държавните поръчки. В Канада, 
например, около 75% от автомобилите, 
използвани от държавната администра-
ция, ще са екологично чисти до 2030 г. 
От друга страна, властите задължават 
превозвачите да преминават на електро-
мобили. В китайския град Шенжен всич-
ки автобуси вече са на ток, а скоро по 
този начин ще се движат и всички такси-
та. Да, за момента това е единственият 
голям град, чийто обществен транспорт 
е приведен на електричество, но тази 
тенденция тепърва ще се разширява.

 И накрая един от факторите, кой-
то вълнува най-много хората. В момен-
та животът на литиево-йонната батерия 
е около 175 000 пробег. Средната цена 
днес за този тип батерия е 274 долара за 
1 кВт/ч. Тя обаче ще се снижава посто-
янно и трябва да достигне 155 долара. 
Експертите предвиждат, че към 2030 г. на 
пазара ще излязат нови видове батерии, 
които ще са по-ефективни и по-евтини от 
настоящите. Цената на батериите за мо-
торите и скутерите също ще се понижи в 
следващите 10-12 години с 50-60%.
В България се предлагат вносни 

електромобили, а за транспорт се из-
ползват електрически триколки. Една 
от първите фирми, които са оценили и 
потърсили тяхното приложение у нас, 
е Телком инженеринг. 
През последните години все повече 

нараства търсенето на електромоби-
лите у нас и в световен мащаб.

ЗТ

 Палеоскатолог – това е архео-
лог, специализиращ се в изследването 
на… фекалиите на древните животни. 
В света има само няколко такива “про-
фесионалисти”. 

 Всяка една минута в света има 
поне по 2 малки земетресения. 

 Течният кислород, при темпера-
тура -190°С прилича на обикновена вода 

със син оттенък. 
 Френският физиолог Жан-Антоан 

Ноле е правил изключително необичай-
ни опити за времето си (18-ти век.). 
Най-известният му експеримент е 
свързан с това, че е накарал 200 монаха 
да подскочат едновременно с помощта 
на електричество. 

ЗТ

ФАКТИ ЗА НАУКАТА
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ПРЕЦЕНКА НА РАСТЕЖА 
И БРОЯ НА КУЛТУРИТЕ С ДРОН

КАЧЕСТВЕНИ 
КОШЕРИ 

Понякога виждате, че 
културите не растат както 
сте очаквали особено в на-
чалото, което е малко тре-
вожно. Но всичко зависи от 
земята и преценката може 
да не е много точна за ця-
лото поле. Може би има 
начин да промените това 
усещане, като например да 
вземете добре информи-
рано решение, а затова и 
мерките, които ще предпри-
емете ще са адекватни.
Карта, изработена с 

помощта на дрон и ком-
бинирана с мощен инстру-
мент за анализ, може да 
замести традиционното 
обследване, защото ще ви 
предоставя данни за цяло-
то поле от въздуха. Няма 
повече да се чудите дали 
проблемът е само на оп-
ределено място. За някол-
ко часа може да получите 
ясна информация за про-

блемите и да предприемете 
точни действия в конкретен 
регион на полето.
Използващите дрон 

карти могат да добавят 
приложение към тях, което 
да им предостави инфор-
мация за дупки при рас-
тежи на цели региони от 
полето. Тези приложения 
също могат да изчислят и 
икономическите загуби или 
последици от тези пробле-
ми/дупки при растежа. Те 
са най-вече ефективни при 
редови култури с поне 20 
см отстояния между коре-
ните. Тези карти могат да 
се изготвят още в ранен 
растеж, когато културата е 
на около 15 см над повърх-
ността на земята.
Конкретно, някои при-

ложения предлагат: бро-
ене на културите (най-вече 
редови), помощ при забе-
лязване на болести, иденти-

фициране на плевели и още 
някои допълнителни функ-
ции – като например голе-
мината на листото/култура-
та, което би помогнало за 
по-точно време за жътва.
В допълнение на оцен-

ка на растежа картите от 
дрон биха могли да бъдат 
използвани за следене на 
засаждането на сезонните 
редови култури като дома-
тите например. Не само че 
дават информация по-бързо 
от наземното обследване и 
използват по-малко работ-
на ръка, но благодарение 
на алгоритмите резултати-
те са постоянни и може да 
им се има доверие. Често 
резултатите са изложени в 
кратки и ясни отчети, чрез 
които много бързо могат да 
се вземат правилните ре-
шения.

Димитър Глушков,
Дрон сървиз провайдър

СТЕФО е търговска марка, 
създадена през 2016 г. от млад 
и много амбициозен екип. Це-
лите на бранда са предлагане-
то на стоки с безкомпромисно 
качество на изработка и отлич-
на функционалност. СТЕФО га-
рантира коректност и бързина 
на изпълнение на всяка една 
поръчка. Компанията е специа-
лизирана в предлагането на 
различни видове висококачест-
вени пчелни кошери. 
Предлага следните видове 

пчелни кошери: Дадан-Блат, 
10-рамков; Дадан-Блат, 12-рам-
ков; Лангстрот-Рут, 10-рамков; 
Фарар, 10-рамков; Дълбоко 
дънo.
Продуктите на СТЕФО се 

произвеждат във високотех-
нологична фабрика в гр. Ка-
занлък, разположена в центъ-
ра на България. Поддържаме 
богата наличност от кошери по 
всяко време на годината. 

По материали на Стефо

Продължава от стр. 3

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ
стойности, които имат висока топлинна 
енергия, ако се преработват и превръ-
щат в пелети и брикети с оптимална 
влажност от 11 до 14%.
За тяхното значение и замяна на 

петролните деривати ще представим 
кратък преглед: слама от 13 000-14 000 
килоджаула от килограм, царевица 
10-12 000 килоджаула от килограм, ца-
ревица на кочан 12 000 килограма – 
12 500 килоджаула на килограм, отпадъ-
ци от лозарстово 11-12 000 килоджаула 
на килограм, отпадъци от овощарството 
11-12 000 килоджаула на килограм, от-
падъци от горското стопанство 10-14 000 
килоджаула на килограм, отпадъци от 
дървопреработвателната промишле-

ност 10-14 000 килоджаула на килограм.
Дадените стойности ни дават насо-

ка да се замислим за използването на 
тази отпадъчна маса като алтернатив-
на енергия. Тя може да се използва 
като вид енергиен източник за отопле-
ние на различни съоръжения в селско-
то стопанство, промишлеността, но и 
в други съоръжения с друго предназ-
начение. Разбира се, важен параметър 
е манипулирането и изсушаването на 
тази маса, а от направените анализи 
в Република Македония транспортът не 
трябва да е на повече от 20 километра, 
за да не се повиши цената на продук-
та. Трябва да има и добре подготвени 
помещения, за да се намали влагата 
по естествен начин, което ще намали 

и производствения процес. Анализите, 
направени в редица институти, стигна-
ха до заключението, че най-добрата 
енергийна стойност е от 11-12% влага. 
Ако биомасата има по-висока влага, 
т.е. 30-40%, тя не само трябва да се об-
работва, но и енергийната стойност е 
около половината от оптималното ниво 
на горене. За да се създадат такива 
съоръжения с добра организационна 
структура, е необходимо специално 
проучване и програма за включване 
и промяна на енергийните инсталации 
на пелети или брикети, които изискват 
първоначално парични средства.

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

и Методий”, Скопие

Kaт. № 
309
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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 извънгаран-
ционен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/944 82 49 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово 
оборудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на 
компютърна и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на 
компютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com, www: nolis-bg.com

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


