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ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС

В ЗЕМЕДЕЛИЕТО СА 
НУЖНИ МЛАДИ ХОРА

- Представете се на нашите читатели.
- Казвам се Сашо Стоилов Златков. Роден съм през 

1995 година в едно китно родопско село до град Зла-
тоград. През 2014 година завърших средното си обра-
зование в град Казанлък с направление “Предприема-
чество и бизнес” в СОУ “Екзарх Антим 1”. През 2015 
бях приет в Аграрен университет, Пловдив със специ-
алност “Аграрно инженерство”, а през 2018 г. завърших 
висшето си образование със сертификат за отличен 
успех за бакалавърската си специалност  ”Аграрно ин-
женерство”. През същата година, на 4 декември  в град 
София, бях награден с отличие “Принос в механизация-
та на земеделието”. Щастлив съм от знанията, които 
получих в Аграрния университет, но не забравям, че 
човек се учи цял живот.

- Вече работите в областта на земеделието. Какви 
са предизвикателствата, с които се сблъсквате и как 
се справяте с тях?

- Предизвикателствата в сектор “Земеделие” са 
много, но основните проблеми са времето и работна-
та ръка. Времето за работа е ограничено, защото до-
кументите, свързани със земеделието, отнемат много 
от него. Липсата на работна ръка също се забелязва 
като проблем. Няма достатъчно подготвени специали-
сти, а това за земеделието е особено важно – неговото 
състояние се отразява значително на икономиката на 
страната. Много хора сякаш се страхуват от калта и 
от пръстта, но все пак има още такива, които обичат 
земята и се грижат за нея. Важно е да я ценим, защото 
от нея винаги е идвала прехраната за човечеството.

- Разкажете ни повече за фирмите, в които сега 
работите.

- ЕТ “Слав Комерс” е наша семейна фирма, създадена 
преди 15 години. В нея работят 30 човека, сред които два-
ма трактористи, а през пролетно-летния сезон се наемат 
сезонни работници. Отглеждаме 150 дка тютюн, 100 дка 
картофи, 600 дка ливади, 500 дка пшеница, 100 дка пипер, 
100 дка царевица, а от миналата година и 50 дка домати. 
Продаваме продукцията си на българския пазар, директ-
но на фирми, например пиперът го продаваме на една 
фирма в Пловдив, която го пакетира като подправка. 
Разполагаме с разнобразна техника – картофовадач-

ка, картофосадачка, дискова брана, 4 плуга, сеялка за 
пшеница, сеялка за разсадо-посадъчен материал, 4 са-
мосвални ремаркета, 4 трактора, 2 култиватора, единият 

Фирма „Кумакис” ЕООД е 
представител на гръцката фир-
ма „ЕМ. Д. Кумакис” със седа-
лище в Солун. Предметът є на 
дейност е внос и търговия с 
елементи за транспортни систе-
ми и автоматизация на процеси 
в леката и тежката промишле-
ност. 
Фирмата предлага продукти 

на водещи световни произво-
дители - моно и трифазни елек-
тродвигатели, редуктори, вари-
атори, конвейерни компоненти, 
водачи, транспортни ленти, ре-
мъци и други. Компанията раз-
полага със собствен логистичен 
център в индустриална зона на 
Солун, който позволява бърза 
реакция и кратки срокове на 
доставка, но също така доста-
вяме и стоки от световни лиде-
ри, производители  на резервни 
части с базирани складове  в 
Италия, Германия, Холандия и 
Англия.
Преди 12 години, след ди-

пломирането си в Аграрния уни-
верситет специалност „Аграрно 
инженерство”, аз започнах ра-
бота във фирма Кумакис ЕООД, 
като инженер-продажби, а от 7 
години съм търговски директор. 
Запазих добри взаимоотноше-
ния с преподавателите си в ка-
тедра „Механизация” на Аграр-
ния университет и в частност с 
дипломния ми ръководител Ди-
митър Кехайов.
Винаги, когато ми се налага 

да увелича колектива на фирма-
та, съм се обръщал към универ-
ситета за кадри. Доц. Кехайов е 
човекът, който ме запозна със 
Сашо Златков и ме увери, че е 

отговорен и деен млад човек, 
заинтересован от учебния про-
цес и придружаващите го прак-
тики. Не за първи път наемаме 
на работа студент от този уни-
верситет и сме много доволни. 
По тази причина още в четвър-
ти курс на висшето си образо-
вание, Сашо започна работа на 
4 часа при нас. Това продължи 
7-8 месеца и след като завърши 
семестриално, мина на пълен 
работен ден.
Сашо е отговорен и съвес-

тен работник. Развитието му 
в професионално естество е 
в две линии. От една страна 
търговията, а от друга разши-
ряване на инженерните му по-
знания. Заеманата длъжност е 
„Инженер продажби”. Основно-
то му задължение във фирмата 
е контактът с клиенти, изготвя-
не на оферти, установяване на 
контакти с нови потенциални 
клиенти и т.н.  Сашо взима 
дейно участие и в сервизната 
дейност на фирмата. Надяваме 
се да продължи да работи и да 
се развива в нашата компания.
Смятам, че университетът 

може да даде добра основа 
на младите хора, за да могат 
по-лесно да се адаптират и на-
влязат в естеството на работа 
във всяка една сфера и да при-
ложат знанията си на практика. 
По мои наблюдения това става 
за около 2 години в реална ра-
ботна среда. Индивидуалния 
подход към всеки един служи-
тел е важен, за да се запази 
колективът, добрата работна 
среда и удовлетвореността на 
служителите.

ПОДГОТВЕНИ КАДРИ – 
ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ
Любен Назаров, търговски директор 

във фирма „Кумакис”, пред в. „Земеделска техника”
Интервю със Сашо Златков, 

„Инженер продажби” във фирма „Кумакис” 

ЛЮБОПИТНО – 2019 ГОДИНА
Според източния хороскоп на 5 февруари 

2019 г. настъпи година на земната свиня (позна-
та още като година на глигана и година на пра-
сето).  

2019 г. е идеалното време както да изкарвате 
пари, така и да инвестирате. Годината на прасе-
то ще е пълна с радост, приятелство и любов за 
всички зодии.
Това се дължи на символа на прасето - то 

привлича към себе си успех във всички сфери на 
живота (именно затова се препоръчва в дома, офиса, магазина 
или заведението ви да има статуетка на прасе). 
Освен радостните моменти ще ви предстоят и различни из-

питания през тази година и е важно да дадете всичко от себе 
си, за да се справите. 2019 година се очаква да бъде изпълнена 
с активност и открито желание за живот. В годината на земни-
те вибрации повечето от вас ще се обърнат към реалността и 

към действителните възможности за съществува-
не. Периодът е подходящ за въдворяване на нов 
ред, за ремонти, строителство, а в духовен план 
- за изясняване на взаимоотношенията и колкото 
и да е трудно, за взаимно прощаване. Възможно 
е интелектуалците да измислят нови средства във 
връзка с облекчаване на живота ни. Очакват се 
иновации във всички сфери и най-вече в творче-
ските. Ще се подобри бизнес сферата и между-
личностните отношения ще бъдат успешни. Всеки, 

който иска да започне или разшири бизнеса си, лесно ще се 
справи, а тези, които искат да създадат семейство, сега е мо-
ментът. Интересното е, че има голяма вероятност и за физиче-
ско усъвършенстване. Всички спортисти до средата на година-
та ще получат подкрепа от звездите и ще бъдат във върхова 
форма, готови за нови рекорди, но това, разбира се, ще бъде 
постигнато само чрез постоянство и системни упражнения.  ЗТ
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НОВИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ НА „АГРА“, „ФУДТЕХ“ И „ВИНАРИЯ“

ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС

В ЗЕМЕДЕЛИЕТО СА НУЖНИ МЛАДИ ХОРА

„Фудтех 2019“ се допълва с по-широк 
технологичен сектор, който ще заеме цяла 
палата. Други две палати са ангажирани 
за „Агра“, а още една – за машини за 
винопроизводство, които се представят в 
рамките на Международната изложба за 
винарство и лозарство „Винария“. Трите 
прояви ще бъдат по-големи в сравнение 
с предишните издания, а  акцентите ще 
са върху технологичните и техническите 
иновации.
Международната селскостопанска из-

ложба отново ще събере производители 
и търговци на машини, инструменти, ма-
териали, препарати и услуги за земедели-
ето и животновъдството, сортове расте-
ния и породи животни. Деловият форум 
затвърди престижа си с отличните перс-
пективи пред отрасъла. 
Същите са и предвижданията за хра-

нително-вкусовата индустрия. Значимост-
та на отрасъла непрекъснато нараства с 
увеличаването на населението на плане-
тата, влияние оказват и променените в 
потребителските нагласи към използване 
на по-скъпи, но екологично чисти проду-
кти. Наред с това се увеличават продаж-
бите на машини за обработка, приготвяне, 
съхранение, пакетиране и транспортира-
не на хранителни стоки, сочат анализи. 
Поради засиленото търсене на обо-

рудване за хранително-вкусовата про-
мишленост стартира новата инициатива 
в Международната изложба за  храни и 
напитки, опаковки, машини и технологии 
„Фудтех“.
По-интересен ще бъде Градът на вино-

то и деликатесите, тъй като той спечели 
доверието на бизнеса и се утвърди като 
предпочитано място за презентиране  на 
нови продуктови линии. Той отново ще 
бъде в палата 11 заедно с изложбата 
„Вкусове от Италия“.
Над 47 000 посетители от 12 държави 

в  Европа и Азия разгледаха  мегафорума 
за агробизнес, вино, храни и оборудва-
не през 2018 г. Очаква се предстоящото 
пето издание да привлече повече гости.

По материали 
на Международен панаир Пловдив

Бизнесът от областта на селското 
стопанство, винената и хранителната 
индустрия ще изненада пазарите с нови 
предложения. Те ще бъдат показани на 

изложбите „Агра“, „Винария“ и „Фуд-
тех“, които ще се проведат от 20 до 24 
февруари в Международен панаир Пло-
вдив. 

от които е с торовнасяне. С един мой 
приятел успяхме да проектираме шнек, 
с който пренасяме зърно, също израбо-
тихме картофосортираща машина, чиято 
производителност е 2 тона на час. Има-
ме нужда от подновяване на тракторния 
парк.
От 2 години работя и в клона на 

гръцката фирма “Куманис” в Пловдив 
като “Инженер продажби”. Тази тър-
говска фирма предлага елементи за 

транспортни системи, оборудва тежката и леката промиш-
леност с електомотори, редуктори, зъбни колела и други. 
Обслужваме и някои земеделци.

- Имате ли наблюдения за съвременното механизира-
но земеделие?

- Смятам, че определено технологиите в земеделието и 
иновациите ни помагат много, но все още за повечето земе-
делци, за съжаление, те са мечта. Финансите за закупаване 
на някоя машина често не стигат поради факта, че те зави-
сят от метереологичните условия и опасностите са много.

- Как виждате мястото на младите хора в земеделието?
- Смятам, че в земеделието задължително трябва да 

има млади хора, защото те са бъдещето, но, за съжаление, 
ценностната система се промени. Смело мога да го заявя, 
тъй като аз съм на 23 години и виждам, че моите връстници 
не искат да работят каквото и да е, но малкото, които за-
стават зад мечтите и идеалите си да успеят, ще се справят. 
Аз вярвам в тях и според мен те се увеличават. Безспорен 
е фактът, че технологиите и младите хора вървят ръка за 
ръка.

Доника Асенова
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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”
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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

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 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.

СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
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
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АЙ ДЖИ НЕТ ЕООД

Декоративни Декоративни 
оградиогради

Тел: 0899 444 111
www.agrinet-bg.com

„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

 Мониторинг на Черноморската 
екосистема

 Генетични изследвания 
на морските ресурси

 Експертни оценки
 Аквариумна експозиция
 Екообразование

9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com  www.ifrvarna.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

ДВ брой 8/25.01.2019
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 

2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по Национална програма за подпомагане на лоза-
ро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
ДВ брой 12/08.02.2019
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на не-
желани субстанции и продукти във фуражите              ЗТ

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието, 

м. ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ 2019 г.
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НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

www.nika2.comwww.nika2.com
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• 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

   Цачо Присадашки Георги Костадинов Иван Мортев

Продължава от брой 1
За избягване излишното замърсява-

не на въздуха и почвата с пестициди ко-
лектив от ст. н. с. д-р инж. Ц. Присадаш-
ки, ст. н. с. д-р инж. З. Курдов (НИМЕСС) 
и н. с. инж. Ал. Цанков от ДИЦ Пловдив 
разработи на базата на Перла 9 през 
1989 г. улавящ екран (фиг.22). Същият бе 
изпитан в условията на АПК „Стамбо-
лийски“ и  показа, че улавя от 28-50% 
от течността, която би замърсила въз-
духа и почвата. Икономическият ефект 
от уловената течност беше значителен. 
Настъпилата криза след това не 

позволи тези изследвания да продъл-
жат и да завършат с адекватен обра-
зец. Сега при наличните леки матери-
али при по-тесните междуредия, при 
по-добре оформените и поддържани 
насаждения и при значително по-ви-
соките цени на растителнозащитни-
те препарати, подобни изследвания и 
конструктивни решения биха осигурили 
значителен екологичен и икономически 
ефект. Затова говори и фактът, че в мо-
мента много фирми в света произвеж-
дат подобни пръскачки.

 фиг. 22. Пръскачка „Перла-9“ с екран 
Намалява замърсяването на околната сре-

да и разхода на работна течност  
с 30-40% (1988 г.)

През периода 1988 - 1989 г. се напра-
ви опит за намаляване замърсяването 
на работното място на тракториста 

чрез вграждането 
на филтрираща сис-
тема „Каско” в ка-
бината на трактор 
„ЮМЗ” (фиг. 23). 
Липсата на подхо-
дящи филтриращи 
елементи, отгова-
рящи на нашите 
пестициди по това 
време и на адек-
ватна информация, 

не доведе до желаните резултати. 

Фиг.23. Трактор ЮМЗ 
с филтър на кабината

 
Големи усилия се положиха през пе-

риода 1996-1998 г. за внедряването на 
система за контрол на растителнозащит-
ната техника. След запознаване с опита 
на Германия, Франция и други страни от 
ЕС за целта бяха разработени: Наредба, 
методика за провеждане на контрола, 
апаратура и контролен лист, утвърдени 
съответно от МЗГАР (Министерство на 
земеделието, горите и аграрната рефор-
ма). На базата на контролните листове 
бе създаден програмен продукт за обра-
ботка на база данни върху 32 показате-
ля, който да даде пълна характеристика 
на наличните в страната машини, тех-
ните параметри, състояние, показатели, 
собственици и др. Едно направление, 
в което България изостава с десетиле-
тия спрямо страните от ЕС. Ръководей-
ки се от тесни ведомствени интереси и 
късогледството на някои служби, този 
въпрос бе изоставен и нашата страна 
тепърва ще понася негативите. Светов-
ният опит отдавна е доказал, че само 
чрез годишен и текущ контрол на РЗМ 
може да се намали излишното замърся-
ване на околната среда и земеделската 
продукция. 
През 2000 г. бяха преведени и ана-

лизирани почти всички стандарти от ЕС, 

отнасящи се до растителнозащитната 
техника.
Освен създаването на нови машини и 

възли в групата на растителнозащитните 
машини се изготвяха десетки агротехни-
чески изисквания за най-разпростране-
ните летателни и наземни растителноза-
щитни машини. Разработи се система от 
РЗМ - въздушни и наземни за периода 
1980-1985 г., 1985-1990 г. и 1991-1995 г. 
През тези периоди групата участваше в 
разработването на технически комплект 
от машини за отглеждането на лозята, 
овощните насаждения и др.
За подобряване на качеството на ра-

бота при пръскане на домати с Перла 9 
колектив от ст. н. с. д-р инж. Ц. Приса-
дашки и н. с. Ал. Цанков през 1988 г. 
разработи два типа въздохопроводи от 
метал и гъвкави от брезент (фиг. 24). 
Проведеното изследване в АПК „Стам-
болийски“ не показа достатъчно подо-
брение на качеството. Поради липсата 
на средства и голямата стойност на кон-
струкцията по по-нататъшната работа бе 
преустановена.

 Фиг. 24.  Пръскачка „Перла 9“ приспособе-
на за пръскане на зеленчуци (1987 г.)

Независимо, че в изследователската 
и конструкторска работа се стремяхме да 
бъдем в крак със световните тенденции, 
но липсата на достатъчно средства, мал-
ката собствена експериментална база и 
стабилна организация за внедряване на 
постигнатите решения от науката, то ре-
зултатите са твърде скромни. Необясни-
мо е защо такива конструкторски реше-
ния като агрегати за автоматично водене 
на култиватора за пръскане на хербици-
ди, а също и пръскачка ПНЩ-300 Еко 
си останаха на експериментален етап. 
Със своите резултати по намаляване 
на замърсяването на околната среда те 
си остават актуални и сега. 
Без широко многогодишно изследва-

не, а сляпо и бързо прилагане на ня-
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каква новост рано, или късно ще даде 
своите горчиви плодове.
През 40-годишния период по темати-

ката на механизацията на растителната 
защита бяха защитени 2 докторски ди-
сертации и 4 хабилитации - 2 доцента и 2 
професора. Създадени бяха 4 изобрете-
ния, написани 3 книги, над 74 научни пуб-
ликации и 85 научно-популярни статии. 
Беше взето участие в над 16 междуна-
родни и национални симпозиуми и кон-
ференции. Направеният четиридесетго-
дишен преглед показва, че в Института 
по почвознание, агротехнологии и защи-
та на растенията (ИПАЗР) е провеждана 
значителна работа в областта на  меха-
низация на растителната защита, придо-
бито и създадено е оборудване и натру-
пан опит за изследване и конструиране 
на растителнозащитна техника и техно-
логии. Проведените изследвания и кон-

структивни решения позволиха широко 
да се внедрят съвременни технологии, 
позволяващи рязко да се намали разхо-
дът на работна течност от 3 до 100 пъти.
През този период поради липса на 

адекватно заплащане двама научни съ-
трудници напуснаха, а други двама се 
пенсионираха, с което възниква запла-
ха създадената база и натрупан опит да 
бъдат пропилени. Независимо от поло-
жените значителни усилия нашата стра-
на винаги ще има нужда от провеждане 
на съответните изследвания и в някои 
случаи създаване на конструкции, свър-
зани с механизацията на растителната 
защита, които в максимална степен да 
задоволяват изискванията на нашите 
фермери при специфични климатични и 
почвени условия и земеделски култури. 
Само при тези условия страната може 
да разчита на адекватна растителна за-

щита и ефективно земеделие. 
В бъдеще институтът трябва да про-

дължава да играе координираща роля 
в областта на механизацията на расти-
телната защита, от която страната ни те-
първа ще се нуждае, за да бъде достоен 
партньор на останалите страни членки 
на ЕС. Това предполага търсене и при-
вличане на нови кадри, които на базата 
на натрупания опит и знания и матери-
ална база, да продължат изследванията 
в това научно направление. Тази група 
има потенциала и необходимата апара-
тура, за да се превърне в учебно демон-
страционно звено към системата за Кон-
трол на растителнозащитната техника, в 
изпълнението на която Директива на ЕС 
страната е в изключително закъснение.

Гл. ас. д-р инж. Иван Мортев, 
Проф. д-р инж. Георги Костадинов, 

Доц. д-р инж. Цачо Присадашки
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Заводът за ремаркета – БМД АД произвежда гама от самосвални ремаркета – зърновози с различна товароноси-
мост и параметри:
 ЕДНООСНИ – до 12 тона пълна маса; ДВУОСНИ – до 24 тона пълна маса и ТРИОСНИ – до 34 тона пълна маса.
 „ОЗДРАВЯВА” употребявани ремаркета, теглени в миналото от К700, Т150 и други.

САМОСВАЛНИ РЕМАРКЕТА – ЗЪРНОВОЗИ
Максимално допустима скорост на движение 40 км/час

Очакваме ви на телефони: 0888 753 146 – изпълнителен директор;
058 605 567 – търговски директор; 0885 293 829; 0888 595 062 – търговски отдел

ÒÅÕÍÎÑÈÌ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И 
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове 
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран, 
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.

Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924

GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com

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!

 Напълно новото поколе-
ние телескопични товарачи 
JCB беше представено пред 
аграрни журналисти в Ан-
глия, включително и българ-
ски. Земеделските произво-
дители ще трябва да изчакат 
SIMA 2019, когато ще е пър-
вото публично събитие, на 
което те ще бъдат показани 
преди да се отправят към 
стопанствата. 
Новата III-а серия това-

рачи JCB замества по-ста-
рото поколение и предлага 

НОВА СЕРИЯ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ JCB
големи промени и изцяло 
нова кабина CommandPlus. 
JCB са вплели най-новите 
технологии, като съществе-
но са увеличили комфорта 
на оператора. Товарачите 
ще се предлагат във версии 
Agri, Agri Plus, Agri Super и 
Agri Pro. Новата Серия III 
JCB Loadall включва 4 мо-
дела с до 200 кг повишена 
товароносимост спрямо 
предшествениците си – 538-
60, (3,8 т с 6 м височина на 
повдигане), 532-70 и 542-70 

(съответно 3,2 т и 
4,2 т на 7 м висо-
чина) и 536-95 (3,6 т 
на 9,5 м височи-
на). Моделът за 
по-големи товари 
560-80 с 6 тона 
товароподемност 
на 8 м височина 
остава без промя-
на в параметрите, 
както и 536-70 LP 
– с нископрофилна кабина 
за птицеферми и работа в 
помещения с ниски тавани.

С повишената си това-
роподемност машините по-
стигат 25% увеличение на 
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производителността при мак-
симална работна височина. За-
лагайки отново на утвърдените 
принципи в инженеринга на JCB, 
дори при работа на пълна висо-
чина и пълен товарен капацитет, 
телескопичните товарачи от но-
вата серия нямат нужда от про-
тивотежести и остават стабилни.
Най-впечатляващата ино-

вация при новите телескопич-
ни товарачи JCB е кабината 
Command Plus. Тя има извит 
панорамен покрив, предлагащ 
по-добра видимост към работ-
ната стрела. За да се работи 
при всякакви метеорологични 
условия, тя е оборудвана с две 
чистачки, които покриват 92% 
от стъклената площ. Звукоизо-
лацията в кабината също е пре-
работена и нивото на звука е 
понижено до 69 dB вместо пре-
дишнитe 78 dB. Това е резултат 
от концепцията за хидравличния 
цилиндър и отделените електри-
чески връзки. В новата кабина 
земеделците разполагат и с по-
вече място (12% повече обем) и 
пространство за съхранение на 
вещи (+60%). Премахването на 
замъгляването и размразяването 
е с 66% по-бързо от предишната 
версия, благодарение на автома-
тичния климатичен контрол (кли-
матроник) и като цяло темпера-
турата на борда се контролира 
много лесно. Едно от подобрени-
ята е свързано с това, че канали-
те за циркулация на въздуха са 
като при автомобилите. 
В новата кабина CommandPlus 

JCB обръща сериозно внимание 
на свързаността. 7-инчовият цве-
тен екран е по-лесен за четене 
и е снабден с регулираща систе-
ма. Инсталацията включва USB 
гнездо, 3.5 мм жак, Bluetooth, 
интегриран микрофон и говори-
тели за свързване на смартфон 
и други мобилни устройства. Лук-
созната Deluxe кожена седалка е 
с въздушно окачване, снабдена 
с подгряване и обдухване. Това 
допълнително допринася за по-
вишен комфорт на оператора. 
Новата серия телескопични то-
варачи на JCB предлагат по-мо-
дерен екстериор, без да губят ти-
пичната ДНК визия и технология 
на марката. 
При двигателите няма промя-

на – 4,4 и 4,8-литровите двигате-
ли JCB EcoMAX предлагат избор 
на мощности от 75 к.с, 109 к.с, 
125 к.с. и 145 к.с. и отговарят на 
изискванията на окончателния 
стандарт Tier 4. За да постигнат 

това, инженерите използват SCR 
технология с AdBlue, но без фил-
тър за твърди частици (FAP) и  
се постига икономична работа и 
по-лека поддръжка. 
Всички нови модели имат 

стандартен хидравличен пакет, 
който съчетава повишена произ-
водителност с икономия на гори-
во. Данните се потвърждават от 
телематиката LiveLink, тествана 
досега на повече от 4 200 маши-
ни. Хидравличното регенериране 
ускорява движението на стрела-
та при ниски скорости, идеални 
при товарни дейности със зър-
но или тор. Според проведени-
те тестове на JCB, времето на 
работните цикли спада с 20%, а 
разходът на гориво с 15%.
Друго предимство на инте-

лигентния хидравличен пакет е 
амортисьорът на края на телес-
копичната стрела. При изкачване 
или спускане, стрелата забавя 
ход, преди да достигне до край-
ната точка. А когато машината се 
движи, адаптивното окачване SSA 
на JCB се активира автоматично, 
при скорост надвишаваща 4 км/ч 
и обратно. Вече не се налага спи-
ране по време на работа! Три са 
възможните положения на упра-
вление на трансмисията: включе-
но, изключено или автоматично. 
Пропорционалното управление 
на оборудването предотвратява 
нуждата от многократно манипу-
лиране на джойстика от водача. 
В допълнение към иновациите, 
за да смените приспособление-
то на стрелата (кофа, щипка, па-
летни вилици и др.), вече не се 
изключва двигателя. Има бутон в 
кабината, освобождава се хидра-
вличното налягане на веригата и 
се улеснява смяната на желаното 
приспособление.
След бляскавата премиера 

в посетителския център на JCB 
присъстващите имаха възмож-
ност да присъстват на обстойна 
демонстрация на всеки един от 
моделите, както и сами да тест-
ват и се убедят в подобренията 
на машините. Накрая всички 
бяха единодушни, че слоганът 
на новата серия “On the top of 
everything - На върха на всич-
ко!” важи в пълна сила за те-
лескопичните товарачи JCB III-а 
серия. 
Очаквайте новите модели 

JCB скоро и в България, пред-
ставени от официалния вноси-
тел на марката - фирма Опти-
ком - Стара Загора.

По материали на Оптиком

На Седмата нацио-
нална среща на земе-
делските производители 
в България министърът 
на земеделието, храните 
и горите Румен Порожа-
нов заяви, че ще се съз-
даде работна група със 
земеделските асоциации 
по закона за земята, за-
щото когато става дума 
за пари и земя, интере-
сите са много разнопо-
сочни.
Ще има законова 

рамка, която работи и 
ще бъде отправено ис-
кане за удължаване на 
срока за внасяне на за-
кона в Народното събра-
ние. Стопанската година 
ще върви със сегашната 
рамка, защото няма как 
да бъдат вкарани два ре-
жима едновременно.
По отношение на Об-

щата селскостопанска 
политика Порожанов 
коментира, че в момен-
та има много документи, 
които са на дневен ред 
в Брюксел. Най-важен е 
този за многогодишната 
финансова рамка, който 
се обсъжда от Европей-
ския съвет. Очакването 
е октомври-ноември да 
има решение по нея. 
Това ще даде параме-
трите по бюджетите на 
всяка страна-членка по 
двата земеделски фонда 
– гаранционния и ПРСР. 
По директните плащания 
за България е предвиде-
но малко увеличаване, 
а намалението по ПРСР 
може да се компенсира 
с национално съфинан-
сиране. Министърът на 
земеделието е провел 
разговори и смята, че 
нужните 300 млн. евро 
за 7-годишен период 
могат да бъдат осигуре-
ни, за да се запази бю-
джета и за развитие на 
селските райони. 
И з п ъ л н и т е л н и я т 

директор на Държа-
вен фонд “Земеделие” 
Живко Живков  съобщи, 
че е готов индикатив-

ният график за пред-
стоящите оторизации 
по схемите и мерките 
за директни плащания 
от Кампания 2018, кои-
то ще бъдат извършени 
през 2019 година. Очак-
ванията са основните 
плащания да бъдат през 
март, април и май.
Важно е да се отбе-

лежи, че от началото на 
месец март стартира и 
приемът на заявления 
за подпомагане за Кам-
пания 2019. ДФ „Земе-
делие“ ще създаде не-
обходимата организация 
на работа, за да получат 
земеделските стопани 
субсидиите си в срокове, 
максимално близки до 
заложените в индикатив-
ния график.
Система за наблю-

дение и контрол ще 
замени настоящия на-
чин за извършване на 
проверки на място. 
Новата мониторингова 
система ще проследява 
наличието на земедел-
ска дейност на 100% от 
декларираните площи. 
Системата за наблюде-
ние ще използва някол-
кократни ежемесечни 
заснемания на площите 
от сателитната систе-
ма на ЕК – Коперник, 
които държавите член-
ки ще ползват безвъз-
мездно. Във връзка с 
прилагането на новото 
ОСП за периода 2021-
2027 г., системата тряб-
ва да бъде внедрена до 
2022 г. за всички държа-
ви членки.
За да няма сътре-

сения в агроотрасъла, 
предстои много работа 
за осигуряване на плавен 
преход между стария и 
новия програмен период 
- като нормативна база. 
Това ще защити както 
националния, така и об-
щоевропейския интерес 
за постигане на стабилен 
земеделски сектор с рав-
номерно развити селски 
райони.                   ЗТ

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

тел. 088/868 85 08
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