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ЖИВОТНОВЪДСТВО
ИНОВАЦИИ

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

www: nolis-bg.com
тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 0888 67 50 55;
е-mail: momchilp@techno-link.com
Предлага изградени цялостни решения - доставка на оборудване, изграждане на компютърни мрежи, внедряване на системата, обучение на потребителите, сервиз, издателска дейност и доставка на консумативи.
Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, поддръжка и доставка на офис консумативи.
Разполага с екип от опитни и енергични специалисти, които
са готови да намерят индивидуално решение на Вашия проблем.

трактор
New Holland

прикачен инвентар
по избор

най-изгодното
пакетно предложение

Какво получавате?
•
•
•
•
•

Уникално финансиране до 5 години
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

За връзка с търговски екип:
София
Благоевград
Враца
Плевен
В. Търново
Русе

(087) 9646428
(087) 6646448
(087) 9646497
(087) 6646495
(087) 9646678
(087) 6464713
(087) 9646451

Силистра
Шумен
Бургас
Добрич
Ст. Загора
Харманли
Пловдив

(087) 9646471
(087) 7646423
(087) 7176464
(087) 8646471
(087) 8181777
(087) 6646498
(087) 9646424
(087) 6464716
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СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

TEXНOЛOГИИ, КOИТO ЩЕ ПPOМEНЯТ CВEТA
B нaчaлoтo нa 20-ти вeк
eлeктpичecтвoтo и двигaтeлят
c вътpeшнo гopeнe нaпълнo пpoмeниxa гpaдoвeтe и
дoмoвeтe, кaктo и нaчинa, пo
кoйтo живeeм, paбoтим, пpoникнaли ca пoчти във вcички
acпeкти нa eжeднeвиeтo.
Днec cмe нa пoдoбeн
eтaп нa paзвитиe, c изключeниe нa фaктa, чe
мoжeм дa oтдeлим тpи
ключoви тexнoлoгии, кoитo
мoгaт paдикaлнo дa пpoмeнят cвeтa: peдaктиpaнeто

нa гeни (СRІЅРR), нoвaта
apxитeктypa нa изчиcлeниятa (квантови изчисления)
и мaтepиaлoзнaниeтo. Teзи
тexнoлoгии мoгaт дa бъдaт
тoлкoвa
тpaнcфopмиpaщи кaктo eлeктpичecтвoтo
и двигaтeлитe c вътpeшнo гopeнe, кoитo бeлeжaт
нaчaлoтo нa 50-гoдишeн бyм
нa пpoизвoдитeлнocттa.
НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ
СRІЅРR
Предназначена
е
зa
peдaктиpaнe нa гeнoми нa

виcши opгaнизми, бaзиpaнa
нa имyннaтa cиcтeмa нa
бaктepиитe. Taзи cиcтeмa
ce ocнoвaвa нa cпeцифични yчacтъци oт бaктepиaлнa
ДHK, кpaтки пaлиндpoмни
пoвтapящи ce пoвтopeния
или СRІЅРR (клъcтepиpaни peдoвнo интepпoдиpaни
къcи пaлиндpoмни пoвтopeния).
Meждy
идeнтични
пoвтopeния ce paзличaвaт
eдин oт дpyг ДHK фpaгмeнти - cпeйcepи, мнoгo oт кoитo cъoтвeтcтвaт нa чacти oт

гeнoмитe нa виpycи, кoитo пapaзитиpaт въpxy тaзи
бaктepия. Koгaтo виpycът
нaвлeзe
в
бaктepиaлнa
клeткa, тoй ce oткpивa c
пoмoщтa нa cпeциaлизиpaн
Саѕ пpoтeин, acoцииpaн c
СRІЅРR RNА. Aкo фpaгмeнтът oт виpyca ce "зaпишe"
в cпeйcъp нa СRІЅРR RNА,
Саѕ-пpoтeинитe
oтpязвaт
виpycнaтa ДHK и гo yнищoжaвaт, кaтo зaщитaвaт
клeткaтa oт инфeкция.
Продължава на стр. 6

ПЪРВИ АГРО ХАКАТОН В БЪЛГАРИЯ
Модерно, прецизно, високотехнологично и напълно цифровизирано – такова е земеделието на бъдещето. В
това вярват организаторите на първия
в България Агро хакатон - Посолство
на Кралство Нидерландия в България, НИК Електроникс ЕООД и NIK
Academy, FarmHack.NL и българския
Цифров иновационен хъб за земеделие AgroHub.BG.
Всички заинтересовани по темата могат да станат част от събитието
AgriTechHack на 13 и 14 септември
2019 г. в базата на NIK Academy, в с.
Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен. Целта
е създаването на интерес и разбиране сред земеделските производите-

ли на възможностите и предимствата
на дигиталните технологии, както и за
ангажиране на ICT специалистите при
решаването на съвременните предизвикателства в агросектора.
Форматът и задачите са разработени със съдействието на опитни холандски експерти от организацията
FarmHack.NL. Участниците в хакатона
ще имат на разположение внимателно подбрани ментори, които ще подпомагат процесите по разработка на
проектни предложения в рамките на
28-часовото събитие. Хакатонът дава
възможност за индивидуално или отборно участие. Най-добрите идеи ще
получат парични награди от наградния

фонд на обща стойност 22 хил. лева.
Подбраните
от
организаторите теми, по които ще се разработват
решения, са следните: Технологии в
пчеларството – приложения за опазване на пчелни семейства; приложения за сигнализация при предприети
действия от земеделци при пръскане
и други; пастири за пчелни семейства
и т.н.; Интернет на нещата и Автоматизации в земеделието - приложения
за подпомагане земеделци и фермери,
като кога е най-подходящото време да
се извършват различните операции
в полето; основни култури и най-подходящо време за техните обработки;
Продължава на стр. 3

ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА „ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ”
На 14 септември (събота) за трета
поредна година в квартал Секирово,
град Раковски ще бъде открито животновъдното изложение „Фермер Експо
Раковски“. Организатори са: организацията на производители „Фермерско
мляко“, община Раковски, Министерство на земеделието, храните и горите,
Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната коневъдна асоциация.
То е първото и единствено изложение по животновъдство и фермерски
храни, реализирано от призната организация на производители – „Фермер-

ско мляко“. Основната му задача е да
представи достиженията в селекцията
на продуктивни породи животни в България и богатия вкус на фермерските
храни. В допълнение се демонстрира
самобитната красота на фолклора от
област Пловдив, както и се реализират
демонстрации по приготвяне на традиционни храни – пиде, катми, прясно сирене, лютеница и др.
„Фермер Експо Раковски 2019“
предвижда провеждане на аукцион за
продажба на селскостопански животни. Той е продиктуван от назрялата необходимост животновъдите да могат да
покажат и реализират отглежданите от

тях елитни животни, след години селекционна дейност. От друга страна, районът
на област Пловдив се характеризира със
силно развито животновъдство, което е
главната причина подобен вид събитие да
се реализира именно в гр. Раковски.
Аукционът за животни е сам по себе
си иновация, тъй като в България няма
опит в провеждане на такива събития,
а неговата цел е да стимулира родните
животновъди да подобрят генетиката на
стадата си, като се запознаят с достиженията на своите колеги и да се отхвърли
най-после стереотипното схващане за
ниската продуктивност на нашите стаПродължава на стр. 3

КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА
Тази българска автохтонна порода коза е с предназначение добив на
мляко, месо и кожи. Към 2015 г. броят на представителите на породата е
1680 индивида. Статусът є е рисков,
тъй като е застрашена от изчезване.
Представителите и при двата пола са
с рога. Пръчовете са с добре оформена брада. На главата се образува
характерен перчем.
Космената покривка е с дължина
40-50 cm. Съставена е от дълги оси-

лести косми с дебелина 60-100 µm и
сравнително дълги пухови с дебелина 18-30 µm. Кожите са леки и се използват за изработване на кукерски
облекла. Ярешкото месо е сочно и
вкусно, без специфичен кози привкус.
Да се отглеждат кози е предизвикателство. Те са уникални, но и
"дяволски" животни. Отличават се с
голяма издръжливост на суровите условия на средата. В древността зимните месеци са преживявали по ска-

лите на Стария Балкан, местността
Джендема.
Асоциация за защита на редки
автохтонни породи – КАЛОФЕРСКА
ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА се грижи за
опазването и развъждането на тези
животни.
Корените на породата Калоферска
дългокосместа коза започват от град
Калофер, откъдето идва и наименованието им.
По материали на АЗРАП

Отличие
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VI-ТО ОТЛИЧИЕ – 2019 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

125 ГОДИНИ печат земеделска техника – традиция с бъдеще
Направление 3 –

Направление 2 „Иновации”
Категория: Работни машини
ФУРАЖНА КУХНЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЮСЛИ
 Предназначение – за собствено производство
на фуражни мюсли за преживни животни
 Точност на смесването - 1:100 000
 Производителност – 0,5 до 2 т/ч
 Шум при работа – 70 dB
 Преработка на влажно зърно – царевица 30%,
зърнени 20-23% влага
 Възможност за добавяне на суровини с до 30%
влага
 Позволява инсталиране на площ от 10-12 м2
 Може да се дооборудва до фуражен цех
Повече информация на стр. 4

„Механизация в земеделското производство”
 ЗКПУ „Горазд” – гр. Борово, обл. Русе, полевъдство
 ЗКПУ „Земя-Тръмбеш” – гр. Полски Тръмбеш, полевъдство
 ЗК „Сполука” – с. Гита, общ. Чирпан, смесено производство

С ПОДКРЕПАТА НА:

Мессу

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www: zemedelskatehnika.com

ИНОВАЦИИ

ПЪРВИ АГРО...

Продължава от стр. 2
мониторинг на язовири в земеделски
територии и превенция от преливане и
т.н.; Обработка на данни от земеделска техника - IOT Mapping, Анализ на
данни от земеделска техника, проследяване и т.н.; Изкуствен интелект в земеделието - роботи в земеделието,
мониторинг на култури и почви и др. Те
изискват комплексен и нестандартен
подход при решаването на проблеми,
характерни за тези направления.
Участниците в първия в България
AgriTechHack ще имат възможност да
обменят опит и знания и да работят под
менторството на топ експерти в сферата на технологиите и тяхното приложеПродължава на стр. 7

ЖИВОТНОВЪДСТВО

ТРЕТО ИЗДАНИЕ...

Продължава от стр. 2
да спрямо европейските. Единият начин
е директно да закупят представените
за продажба елитни животни, а другият да подобрят собствените си стада с
провеждане на селекционна дейност.
Друга иновация ще бъде представяне
на система за озониране на водата за
пиене на животните, която подобрява
млеконадоя и прираста на месодайните
породи животни. Тази година сме приготвили много атракции като фермерски
забави – изложение на фермерски храни, представяне на занаяти, приготвяне
на храни, дегустации и др.
За съжаление обаче, според мен,
въпреки постоянните стимули, младиПродължава на стр. 6

„АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ –
КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА“
 Опазване
 Развъждане
гр. Калофер,
обл. Пловдив,
ул. „Рада войвода” № 10,
тел.: 0878 662 139, e-mail:
t_dikliev@abv.bg

ФЕСТИВАЛ НА
КИСЕЛОТО МЛЯКО
Село Момчиловци е едно от най-привлекателните населени места, разположено на 1200 м надморска височина в
сърцето на Родопите - най-зелената и
живописна планина в България. Намира се на 15 км североизточно от общинския център – гр. Смолян и на 17
км от световноизвестния ски курорт
Пампорово. Заобиколено е от красиви
местности и 27 параклиса.
Продължава на стр. 7

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ
НАУКИ (ИЖН) Костинброд
Научноизследователска работа
в областта на животновъдството.
Разработване на проекти, технологии и програми в областта на
животновъдството. Предлагане на
елитни разплодни животни.

2232, гр. Костинброд
Тел.: 0721/66037; Факс: 0721/66029;
E-mail: inst_anim_sci@abv.bg
www.iasbg.bg
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СЕМЕНА ЗА ЕСЕННА СЕИТБА
Култура
Твърда пшеница

Сорт
Прогрес, Виктория, Звездица, Предел, Дени

Предлагат
Базови семена

За контакти: Институт по полски култури, Чирпан, 0416 931, 0894 615 050
Култура

Сорт

Предлагат

Пшеница

Гея 1, Садово 1, Мургавец

Базови семена

Ечемик

Поток

Базови семена

Тритикале

Рожен

Базови семена

Зимен овес
Пролетен овес
Зимен грах

Калоян
Мина
МИР

Базови семена
Базови семена
Базови семена
Цените са: Базови семена - 750 лв/т и С1 - 500 лв/т без ДДС
За контакти: ИРГР „Константин Малков”, Садово – 0889/719 516

Култура
Пшеница
Овес

Сорт
Венка 1, Дунавия
Алекси 1

Предлагат
Базови семена
Базови семена
За контакти: ИЗС „Образцов чифлик”, Русе – 082/820 801

Култура
Пшеница
Нови
Твърда пшеница
Тритикале
Ечемик

Сорт
Енола, Драгана, Косара, Пчелина, Мерилин, Лазарка
Кристалина, Зана, Фани, Рада, Никодим
Малена, Мелина, Северина
Респект, Дони 52, Акорд, Добруджанец
Тангра, Ахат

Предлагат
Базови семена
Базови семена
Базови семена
Базови семена
Базови семена

За контакти: ДЗИ, Генерал Тошево – 058/653 275; 058/603 12

СОРТОВЕ ЗИМНА ТВЪРДА ПШЕНИЦА
ОТ ДОБРУДЖАНСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
(Продължава от брой 17)
В Добруджанския земеделски институт действа
програма по селекция на
зимни сортове пшеница.
През последните години са
оригинирани няколко сорта
зимна твърда пшеница.
СОРТ ЗИМНА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА МЕЛИНА
Сорт Мелина е белокласа, белоосилеста с неовласени глуми – var. leucurum

Alef. зимна твърда пшеница.
Признат през 2013 година.
Получен по метода на междусортовата
хибридизация
от комбинация между родителите: перспективна селекционна линия Leucurum
1079/93 (с произход от СГИ,
Одеса, Украйна) /сорт Средец (с произход Република
България) /перспективна селекционна линия Hordeiforme
861/90 (СГИ- Одеса, Украй-

на). Стъблото е високо:
90-105 cm (средно 94 cm),
здраво с добра устойчивост
на полягане, по-висока от
тази на сортовете Сатурн 1 и
Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до
много силен восъчен налеп.
Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В
класче при типични условия

се формират 5 цветчета, от
които фертилни 2-3. Класът е
къс до среднодълъг (6-7 cm),
сбит,
осилест,
осилите
ветриловидно ориентирани.
Студоустойчивост на ниво
между еталоните от скалата
за оценяване на обикновената пшеница сорт №301 и
Безостая 1, а от скалата за
оценяване на твърдата пшеница на нивото на най-висоПродължава на стр. 8

ФУРАЖНИ КУХНИ И ЦЕХОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЮСЛИ
Собственото производство на концентриран фураж е по-изгодно и рентабилно, отколкото закупуването на
скъпи концентратни смески с несигурен състав и качество, и гарантира на
фермерите организирането на евтино и
пълноценно хранене, водещо до повишаване производителността на фермата, а от там и на икономическите резултати на стопанството.
АгроВиста предлага фуражни кухни и цехове на австрийската фирма
"GRUBER” с производителност до 10
т/час и точност на смесване 1:100 000
- икономически изгодно решение за
малки и големи ферми. Самостоятелните компактни кухни "GRUBER” са предназначени за производство на концентриран фураж или на мюсли, състоящи
се от приемен бункер, машина за мюсли

(или пневматична чукова мелачка) и
смесител за фуражи.
Хит на българския технологичен
пазар са фуражните кухни и цехове за
производство на мюсли "GRUBER” с
производителност от 0,5 до 2 тона/час.
Мюслито е тип флейкуван фураж с висока хранителна стойност. В процеса
на преработка зърното се сплесква/
флейкува, без загуба на витамини и
хранителни вещества, при запазване
структурата на суровите влакнини.
Предимствата при изхранването с
мюсли пред смления фураж е в по-бавното му разграждане и ферментация
в предстомашията на преживните животни, водещо до оптимална търбухова
ферментация и стабилизиране на pH
в търбуха. Изхранването му на лактиращи овце, кози и крави води до по-

добряване на апетита и увеличаване
консумацията на сухо вещество. При
младите животни стимулира развитието на предстомашията и способства за
по-ранното им привикване към оползотворяването на обемистите и груби
фуражи.
При изхранването с мюсли разходите на концентриран фураж за
производството на единица продукция (мляко, месо) са 25% по-малки в
сравнение с изхранването с конвенционален/смлян фураж. При изхранването с мюсли се увеличава маслеността
на млякото в рамките на генетично обусловена за породата. Липсата на запрашаване го прави особенно подходящо
при разделно хранене и залагане на
концентрата в доилната зала.
По материали на АгроВиста

Земеделски пазар
МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА – ТРАКТОРИ
КОМБАЙНИ
Година на
производство
2002
2003

Мощност
К.С.
280
270

Мото
часове
1370
5867

2004

300

5684

2008

350

3930

2012
2012
1999
1999
2008
2009
2009

360
360
250
200
460
460
460

2180
1564
6540
4360
2000
2720
935

Година на
производство

Мощност
К.С.

Мото
часове

Massey Ferguson - MF4270

1997

110

8279

Massey Ferguson - MF5613

2016

130

1300

Massey Ferguson - MF 8460

2007

260

9700

Massey Ferguson - MF8480

2008

315

9400

Massey Ferguson - MF8480

2009

315

5071

Massey Ferguson - MF8480

2008

315

5351

Марка / Модел
New Holland - TX 65
Massey Ferguson - MF7256
Massey Ferguson - MF7272
Cerea
Massey Ferguson MF7274 Cerea
Massey Ferguson – MF7370
Massey Ferguson – MF7370
John Deere - JD2256
Claas – MEGA 204
Challenger - CH680
Challenger - CH680
Challenger - CH680
ТРАКТОРИ
Марка / Модел

ТРАКТОРИ
Производител/Модел

К.С.

John
John
John
John
John
John
John
Case

95
205
185
345
360
230
620
95

Deere 6230
Deere 7830
Deere 7920
Deere 8345R
Deere 8360R
Deere 7230R		
Deere 9620RX
Farmall 95A

Година на
производство
2008
2011
2005
2009
2013
2012
2016
2014

Моточасове
5116
8139
21385
8351
7247
4687
1100
1139

бр. 18 - 2019

Challenger - МТ765C

2012

355

4950

Challenger - МТ765C

2010

355

7250

Challenger - MT765A

2003

310

12900

Claas Challenger - CH85E
Case - MX270
Deutz Fahr - Agrotron X 720
New Holland - TM 190-4VD
New Holland - TM 190-4VD

1998
2002
2011
2003
2003

410
270
270
200
200

13873
6000
5896
6663
12045

Landini - LEDJEND DT 180 TOP

2002

180

10672

Landini - GHIBLI 100
Fendt - 926

2002
1999

105
270

9652
9273

Valtra - T202V

2009

211

4735

Valtra - T191H
Valtra - T191H с FL + кофа +
вилици

2012

190

3583

2011

190

7277

ИНВЕНТАР
Марка / Модел
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9
Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9
Плуг - GOIZIN - Orion 5+3 SBC
Сеялка Gaspardo - Direta Corsa
Сеялка - Sola - Neumasem 699

5

Година на производство
2009
2009
2013
2013
2009

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

ВАРЕКС ООД

John Deere 6190R
Deutz Fahr L720
John Deere 8430T
John Deere 7230R

190
220
335
230

2013
2008
2008
2012

3306
4600
3700
4687

КОМБАЙНИ
Година на
Моточасове
производство
530
2008
3998
302
2010
3223
280
2003
6035
За контакти: 0888/586 419 МЕГАТРОН

Производител/Модел
John Deere S690
John Deere W650
Deutz-Fahr

К.С.

Марка / Модел

К.С.

Моточасове

Цена €*

Трактор VALTRA T191 H

190

5653

30 000

Трактор CHALENGER MT 845 C

455

6900

120 000

Трактор NEW HOLLAND TM 190

190

7220

22 000

Трактор VALTRA S280

280

6240

42 000

Трактор CLAAS AXION 840

240

7000

35 000

Трактор VALTRA S260

260

4700

39 000

Трактор CLAAS AXION 820

190

7230

38 000

Трактор VALTRA T190

190

10890

12 800

Трактор STYER 6195CVT

195

7620

35 000

Трактор VALTRA T190 H
с челен товарач

190

7280

44 000

*Цените са без ДДС
За контакти: 0878 818 144, ЗЛАТЕКС ООД, www.zlatex.com

Kaт. №
309

ТАЛОН

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. – 2020 г.
безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

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

ТАЛОН 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

• Отдел „Ягодоплодни и др. култури“ (АБИ) предлага посадъчен
материал от арония. Цена - 8 лв. За контакти: 0885 441 914
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА „ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ”
Продължава от стр. 3
те фермери в агробизнеса
намаляват като процентно
съотношение. Причините са
липса на работната ръка,

трудния достъп до финансиране, скъпата техника и др.
Изказваме
съпричастност към свиневъдите, които
изпитват жестоките послед-

ствия от един вирус, за който, за съжаление, не е измислена ваксина. Силно се
надяваме огнищата да бъдат
овладени и да се спре раз-

пространението на този бич
за световното свиневъдство.
Рангел Матански,
управител
на „Фермерско мляко”

TEXНOЛOГИИ, КOИТO ЩЕ ПPOМEНЯТ CВEТA
Продължава от стр. 2
B нaчaлoтo нa 2013 г. някoлкo гpyпи yчeни пoкaзaxa, чe СRІЅРR/Саѕ
cиcтeмитe мoгaт дa paбoтят нe caмo в
бaктepиaлни клeтки, нo и в клeтки oт
пo-виcши opгaнизми, кoeтo oзнaчaвa,
чe СRІЅРR/Саѕ cиcтeмитe пoзвoлявaт
дa ce кopигиpaт нeпpaвилнитe гeнни пocлeдoвaтeлнocти и тaкa дa ce
лeкyвaт нacлeдcтвeни зaбoлявaния.
Изcлeдoвaтeли oт Унивepcитeтa нa
Уиcкoнcин - Maдиcън и тexнитe кoлeги
oт Kaлифopнийcкия yнивepcитeт в Caн
Фpaнциcкo ca изпoлзвaли инcтpyмeнт
зa peдaктиpaнe нa гeни, зa дa пpoyчaт
кoи гeни зacягaт cпeцифични aнтибиoтици. Te плaниpaт дa paзбepaт пo-дoбpe
cъщecтвyвaщитe aнтибиoтици или дa
paзpaбoтят нoви. Peзиcтeнтнocттa нa
пaтoгeнитe към cъщecтвyвaщитe aнтибиoтици e нapacтвaщ пpoблeм, кoйтo
ce oцeнявa кaтo зaплaxa зa милиoни
живoти. Texникaтa, нapeчeнa МоbіlеСRІЅРRі, пoзвoлявa нa yчeнитe дa
изcлeдвaт aнтибиoтичнaтa фyнкция в
шиpoк cпeктъp oт пaтoгeнни бaктepии.
KВAНТOВИ ИЗЧИCЛEНИЯ
Пpeз пocлeднитe някoлкo дeceтилeтия cтaнaxмe cвидeтeли нa дигитaлнa
peвoлюция, кoятo дo гoлямa cтeпeн ce
дължи нa зaкoнa нa aмepикaнcкия физик и xимик Гopдън Myp, фopмyлиpaн
пpeди 50 гoдини. Toй глacи, чe бpoят
нa тpaнзиcтopитe, пocтaвeни нa чип в
интeгpaлнa cxeмa, ce yдвoявa нa вceки
24 мeceцa. Пo-къcнo ce пoяви дpyгo
пpaвилo, кoетo вeчe гoвopи зa 18 мeceцa. Toвa ce дължи нe нa Myp, a нa Дeйвид Xayc oт Іntеl. Cпopeд нeгo пpoизвoдитeлнocттa нa пpoцecopa тpябвa дa
ce yдвoявa нa вceки 18 мeceцa пopaди
eднoвpeмeннoтo нapacтвaнe нa бpoя
нa тpaнзиcтopитe и cкopocттa нa вceки
oт тяx.
Пpeз 2007 г. Гopдън Myp зaяви, чe
в paмкитe нa 10-15 гoдини пo-нaтaтъшният пpoцec нa миниaтюpни тpaнзиcтopи щe cpeщнe фyндaмeнтaлнитe
зaкoни нa физикaтa. Toй ce пoзoвa
нa мнeниeтo нa извecтния бpитaнcки
физик-тeopeтик Cтивън Xoкинг, кoйтo
cмятa, чe cкopocттa нa cвeтлинaтa и
aтoмнaтa cтpyктypa нa мaтepиятa ca

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа
Предаване за земеделието “Изгрев”

фyндaмeнтaлни гpaници нa paзвитиeтo
нa микpoeлeктpoникaтa. Пo тoзи нaчин,
oпpeдeлянeтo нa нoв нaчин зa пoдoбpявaнe нa изчиcлитeлнaтa пpoизвoдитeлнocт oтдaвнa e ocнoвнaтa oблacт нa
изcлeдвaнe.
Kвaнтoвитe изчиcлитeлни cиcтeми
ce cчитaт зa eднa oт нaй-oбeщaвaщитe
тexнoлoгии в мoмeнтa. Пpeдпoлaгa ce,
чe тe щe ce пpeвъpнaт в ocнoвa зa пълнoцeнeн изкycтвeн интeлeкт, щe мoгaт
дa oпpocтят кocмичecкитe и вoeннитe
cиcтeми, дa мoдeлиpaт нoви мaтepиaли
и лeкapcтвa. Cъщo тaкa e възмoжнo в
бъдeщe квaнтoвитe cиcтeми дa мoгaт
дa пoдoбpявaт пpoeктитe зa игpa във
виpтyaлнa peaлнocт, кaтo cимyлиpaт
вcякaкви физични зaкoни в измиcлeнитe cвeтoвe.
B шиpoк cмиcъл, квaнтoвия кoмпютъp e изчиcлитeлнo ycтpoйcтвo, кoeтo
изпoлзвa явлeниятa нa квaнтoвaтa
мexaникa зa пpeдaвaнe и oбpaбoткa нa дaнни. Ocнoвнaтa мy paзликa
oт oбикнoвeния кoмпютъp e мeтoдът
зa пpeдocтaвянe нa инфopмaция. B
клacичecкoтo изчиcлитeлнo ycтpoйcтвo oбpaбoткaтa нa инфopмaция ce
пocтигa чpeз двoичeн кoд, кoйтo имa
двe ocнoвни cъcтoяния: нyлa и eдно. И
тoвa мoжe дa бъдe caмo в oпpeдeлeнo
кoнкpeтнo cъcтoяниe. Paбoтaтa нa
квaнтoвия кoмпютъp ce ocнoвaвa нa
кoнцeпциятa зa cyпepпoзиция, a вмecтo
oбичaйнитe битoвe ce изпoлзвaт кyбити. Блaгoдapeниe нa cyпepпoзициятa,
eдин кyбит мoжe дa имa cтoйнocтитe,
пoлyчeни чpeз кoмбиниpaнe нa нyлa и
eднo, тaкa чe дa мoжe дa имa тeзи двe
cъcтoяния eднoвpeмeннo. Пopaди тoвa,
квaнтoвитe кoмпютpи ca пoтeнциaлнo
cпocoбни дa дeмoнcтpиpaт мнoгo пoвиcoкa пpoизвoдитeлнocт в кoмпютpитe. Baжeн eтaп зa квaнтoвитe тexнoлoгии e пocтигaнeтo нa тaкa нapeчeнoтo
квaнтoвo пpeвъзxoдcтвo - cпocoбнocттa
дa ce извъpшвaт изчиcлeния пo-бъpзo
oт клacичecкитe cиcтeми.
Пъpвитe квaнтoви кoмпютpи вeчe
зaпoчвaт дa ce пpoизвeждaт. В началото на годината ІВМ пpeдcтaви Q Ѕуѕtеm
Оnе - кoмпaктeн мoдyлeн квaнтoв кoмпютъp, кoйтo пpeдcтaвитeлитe нa кoмпaниятa нapeкoxa "пъpвaтa в cвeтa
интeгpиpaнa yнивepcaлнa квaнтoвa
кoмпютъpнa cиcтeмa, пpeднaзнaчeнa
зa нayчни и тъpгoвcки пpилoжeния".
Дa cи кyпитe тaкъв кoмпютъp зaceгa
e нeвъзмoжнo. Учeнитe и кoмпaниитe
щe мoгaт дa гo нaeмaт в квaнтoв кoмпютъpeн цeнтъp, кoйтo ІВМ cкopo щe
oтвopи в Пoкипcи (Hю Йopк, CAЩ). B

бъдeщe щe бъдe нa paзпoлoжeниe и зa
пpoдaжбa.
ІВМ Q пpeдлaгa 20-кyбитoви кoмпютpи, изпoлзвaйки клacичecки кoмпютъpни кoмпoнeнти и квaнтoви peшeния.
Koмпютъpът e дocтa мacивeн - тoвa e
зaпeчaтaн кyбичeн кopпyc c pъб oт 2,75 м,
нaпpaвeн oт бop-cиликaтнo cтъклo c
дeбeлинa 1,27 cм. Ocвeн квaнтoвия
пpoцecop в Q Ѕуѕtеm Оnе имa и paзлични кoнтpoлни мoдyли и oxлaдитeлнa
cиcтeмa.
HAYКAТA ЗA МAТEPИAЛИТE
Зa дa cъздaдeм нoвo бъдeщe, изпoлзвaйки нaпpимep чиcтa eнepгия,
ce нyждaeм oт пo-eфeктивни cлънчeви
пaнeли, вятъpни тypбини и бaтepии. На
пpoизвoдитeлитe са им необходими
нoви мaтepиaли, зa дa cъздaдaт пoдoбpи пpoдyкти. Cъщo тaкa тpябвa дa
зaмeним дocтaвкитe, кoитo ca пpeдмeт
нa
пpeкъcвaния,
кaтo
нaпpимep
нaмиpaнeтo и дoбивa нa peдки зeмни
eлeмeнти.
Tpaдициoннo paзpaбoтвaнeтo нa
нoви мaтepиaли e бaвeн и тpyдeн пpoцec. Зa дa изcлeдвaт cвoйcтвaтa нa
мaтepиaлитe, yчeнитe чecтo тpябвa
дa тecтвaт cтoтици или дopи xиляди
oбpaзци. Toвa пpaви пpoyчвaнeтo нa
мaтepиaлитe твъpдe cкъпo зa пoвeчeтo
индycтpии.
Bъпpeки тoвa днec нayкaтa зa
мaтepиaлитe зaeмa мнoгo вaжнo мяcтo
в йepapxиятa нa знaниeтo - ocoбeнo
интepдиcциплинapнaтa ceкция, кoятo
изyчaвa пpoмeнитe в cвoйcтвaтa нa
мaтepиaлитe кaктo в твъpди, тaкa и
в тeчни cъcтoяния в зaвиcимocт oт
oпpeдeлeни фaктopи. Изcлeдвaнитe
cвoйcтвa ca: cтpyктypa нa вeщecтвaтa,
eлeктpoнни,
тepмични,
xимичecки,
мaгнитни, oптични cвoйcтвa нa тeзи
вeщecтвa.
Hayкaтa зa мaтepиaлитe изпoлзвa
paзлични мeтoди зa изcлeдвaнe нa
теxните кaчecтвa. Пpи пpoизвoдcтвoтo
нa виcoкoтexнoлoгични пpoдyкти в
пpoмишлeнocттa, ocoбeнo пpи paбoтa
c микpo и нaнopaзмepни oбeкти, e
нeoбxoдимo дa ce пoзнaвaт пoдpoбнo xapaктepиcтикитe, cвoйcтвaтa и
cтpyктypaтa нa мaтepиaлитe.
Днec ce изпoлзвaт нoви мeтoди зa
мoдeлиpaнe в кoмбинaция c пoвишeнa
изчиcлитeлнa мoщ и мaшинна oбpaбoткa, кoeтo пoзвoлявa нa изcлeдoвaтeлитe
дa aвтoмaтизиpaт пo-гoлямaтa чacт oт
пpoцeca зa нaмиpaнe нa нeoбxoдимитe
cвoйcтвa, кoeтo знaчитeлнo ycкopявa
paзpaбoтвaнeтo нa нoви мaтepиaли.
/ЗТ/

Информация
ПЪРВИ АГРО ХАКАТОН
В БЪЛГАРИЯ
Продължава от стр. 3
ние в агро-хранителния сектор. Сред
тях са специалисти по изкуствен
интелект, проследимост на стоките,
автоматизация, роботика и др. Ето
защо организаторите на първия в
България Агро хакатон разчитат, че
работата на софтуерните разработчици и технолозите, с експертизата
на менторите, ще дадат наистина
ползотворни и работещи резултати,
приложими в практиката.
Менторът словенец Жига Древ е
съосновател на Trace Labs, създадена през 2013 г. с мисията да осигури
прозрачност на веригите за доставки. Ръководил е изпълнението на
няколко проекта за проследимост
по целия свят. Играе важна роля
в прилагането на GS1 стандартите
за интегриране на данни, заедно с
blockchain технологията, която направи Trace Labs световен пионер.
Жига Древ е участвал в едни от
най-важните глобални конференции
по темите за интегритета на данните и използването на blockchain за
решаване на предизвикателства по
веригата на доставки.
Васил Такев, друг от менторите
на AgriTechhack, е с над 20 години
опит в продажбите и управлението
на търговски и инженерингови екипи в разнообразни пазарни сегменти. Има задълбочени познания в автоматизацията и роботизацията на
индустриални процеси и зарядната
инфраструктура за електромобили.
Поредното топ име от света на
технологиите, който се включва като
ментор в събитието, е Боби Бахов.
Той е технологичен предприемач,
базиран в Холандия. В момента
работи върху проекти, свързани с
изкуствен интелект, дигитална трансформация и изследване на космоса. Организатор е на няколко успешни хакатона и стартъп ментор за
някои от най-големите акселератори
в Холандия. Боби ще се включи в
AgriTechHack като ментор с фокус
върху изкуствения интелект и ефекта на тези технологии върху земеделския сектор.
Сергей Петров – експерт с диплома по авиационно инженерство,
но със страст към пчелите, ще подкрепя екипите, работещи по време
на 28-часовия агро хакатон в направление „Технологии в пчеларството“. Той е завършил програмата
на Singularity University „Иновативни
технологии за положителен глобалeн
ефект“ в НАСА Еймс, Калифорния.
През 2015 г. основава Pollenity (тогава Bee Smart Technologies), която
работи по създаването на концепция за интелигентна система за

пчелни кошери, способна да следи и
анализира състоянието на пчелните
колонии с цел предоставяне на критична информация на пчеларите за
това как да се справят по-ефективно
с отглеждането и ултимативно да не
позволява загуба на пчели. Страстта
на Сергей към иновациите го поставя в поредица престижни класации,
като „30 до 30“ на Forbes България,
„New Europe 100“ на Google, World
Summit Awards в категорията „Околна среда и здравеопазване”.
Едно от познатите и уважавани имена в агросектора – доц. Божин Божинов, също ще менторства
екипите, борещи се за наградния
фонд от 11 000 евро на хакатона.
Доц. Божинов е бил два мандата
декан на Факултета по агрономство
към AУ-Пловдив и 6 години ръководител на Национален демонстрационен
център за нови технологии в земеделието. Повече от 3 години активно участва в разработката и практическото приложение на системи
за прецизно земеделие, основани
на използването на хексакоптерни
дронове. Автор е на редица сортове
културни растения и разработчик на
иновативни формулировки за приложение в полското производство.
Ролята на менторите по време
на първия български Агро Хакатон е
изключително важна. Това са лицата на събитието, към които участниците ще се обръщат за подкрепа. Те
ще насочват екипите в тяхната работа по всякакви въпроси, които възникват, свързани с разработваните
концепции и прототипи в рамките
на хакатона. Менторите също така
ще действат като „хората с проблеми“, на които трябва да се намери
решение, т.е. те ще имат грижата
да насочват екипите към конкретни
проблеми и фокус точки, които биха
могли да направят предизвикателството, по което се работи по-осезаемо и реално. Това ще бъде от
особена полза за екипите, които са
напълно нови в сферата на земеделието. Менторството ще спомогне
намирането на по-пряк път до софтуерното решение.
Първият Агро Хакатон е най-голямото събитие, свързващо IT и
агросектора, провеждано някога у
нас. Неговите инициатори са убедени, че то е само началото на пътя
към следващото ниво в земеделското производство, а обединените
усилия ще доведат до постигане на
реални резултати, подкрепени от високите технологии, които вече не са
част от бъдещето, а работят за нас
тук и сега.
По материали на ИАИ
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ФЕСТИВАЛ
НА КИСЕЛОТО МЛЯКО
Продължава от стр. 3
По проект, съфинансиран от Норвежкото правителство и в партньорство с община
Смолян и Националното движение „Българско наследство”, в сградата на бившето
училище на селото, след основна реконструкция през 2011 г., отваря врати Център
за доброволчески, академичен, научен и образователен туризъм (ДАНО – център), чрез
който се популяризират уникалните културно-исторически и природни дадености на
Родопите. Той е първият по рода си в страната и региона и все повече се утвърждава
като фактор, способстващ за икономическия растеж на региона чрез устойчив туризъм. Хотелите и къщите за гости предлагат традиционното си гостоприемство и
характерните родопски ястия, приготвени от
самите домакини, създават специфичен уют
и кулинарно празненство. Атракция за туристите са съхранените традиционни местни
занаяти - дърворезба, шиене на родопски
терлици, тъкане и родопски фолклор. Благоприятното географско разположение, планинският климат с подчертано средиземноморско влияние, богатството на природни
ресурси, живописни планински пейзажи,
исторически и природни забележителности
създават неповторимото очарование на селото.
Големият празник на село Момчиловци е 21 май – храмовия празник равноапостолите „Св. Св. Константин и Елена”.
На Тодоровден се провеждат традиционните надбягвания с коне (кушии). Здравето, дълголетието, богатството и красотата на
българската планина ще бъдат прославени
във фестивала, посветен на киселото мляко
– един уникален български продукт, който и
според съвременната наука, и според отколешните традиции е извор на здраве и дълголетие. Магията на планината ще оживее
във Фестивалa на киселото мляко – култура
и традиции, който ще се проведе от 21 до 23
септември. Основна цел на събитието е да
популяризира традициите за производство на
кисело мляко и сирена, заедно с богатството
на песенния и танцов фолклор, самобитността на родопските обичаи и автентичните родопски занаяти.
Фестивалът всяка година се провежда
под патронажа на Министерството на туризма на Р България. Партньори на събитието
са община Смолян, област Смолян, кметство
Момчиловци, „Тодоров“ АД и Swagbag.eu.
Една от водещите китайски компании за
млечни продукти „Брайт” произвежда десертно мляко „Момчиловци” с помощта на лактобактерия, взета от селото. На опаковката е
поставен текста: „В България, разположена
в Югоизточна Европа, има планина, в която се намира мистериозно и красиво село.
Хората там живеят дълъг и щастлив живот.
От поколения местните хора имат навика
да пият всеки ден приготвено от тях самите
кисело мляко. Лактобактерията L 99 в това
мляко е ключът към неговата магия”.
/ЗТ/
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СОРТОВЕ ЗИМНА ТВЪРДА ПШЕНИЦА
ОТ ДОБРУДЖАНСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
Продължава от стр. 4
кия еталон: сорт Алый парус
и по-висока от тази на сортовете Прогрес и Сатурн 1.
Сорт Мелина е средноустойчив на черна ръжда,
устойчив на кафява ръжда и
средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен
да формира зърно, от което
се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип
γ 45. Формира 800-820 бр.
класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: 500-600 kg/dka.
Препоръчителната посевна
норма е 500-550 бр. к.с./m2
а сеитбата да се извършва
във възприетите за пшеницата технологични срокове.
Сорт Мелина може да се
отглежда на територията на
цялата страна и не изисква
специални условия.
СОРТ ЗИМНА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА МИРАБЕЛ
Сорт Мирабел е белокласа, белоосилеста с неовласени глуми – var. leucurum
Alef. зимна твърда пшеница.
Признат през 2013 година.
Получен по метода на междусортовата
хибридизация
от комбинация между родителите: перспективна селекционна линия Leucurum
1107/92 (с произход от
СГИ, Одеса, Украйна) /
сорт Харьковская 909 (също

с произход от Украйна) /
перспективна селекционна
линия Hordeiforme 861/90
(СГИ- Одеса, Украйна). Стъблото е с височина: 90-100
cm (средно 96 cm), здраво,
с добра устойчивост на полягане, по-висока от тази
на сортовете Сатурн 1 и
Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до
много силен восъчен налеп.
Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В
класче при типични условия
се формират 5 цветчета, от
които фертилни 2-3. Класът е
къс до среднодълъг (6-7 cm),
сбит,
осилест,
осилите
ветриловидно ориентирани.
Студоустойчивост на ниво
между еталоните от скалата
за оценяване на обикновената пшеница сорт Русалка и
San Pastore, а от скалата за
оценяване на твърдата пшеница на нивото на високитe
еталони: сортовете Алый парус и Парус и е по-висока
от тази на сортовете Прогрес и Сатурн 1. Сорт Мирабел е средночувствителен
на черна и кафява ръжда и
средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен
да формира зърно, от което
се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип
γ 45. Формира 800-850 бр.

класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: 500-600 kg/dka
Препоръчителната посевна
норма е 500-550 бр. к.с./m2
а сеитбата да се извършва
във възприетите за пшеницата технологични срокове.
Сорт Мирабел може да се
отглежда на територията на
цялата страна и не изисква
специални условия.
СОРТ ЗИМНА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА МАЛЕНА
Сорт Малена е белокласа, белоосилеста, с неовласени глуми – var. leucurum
Alef. зимна твърда пшеница.
Признат през 2017 година.
Получен по метода на междусортовата
хибридизация
от комбинация между родителите: сорт Днепряна
(зимна твърда пшеница с
произход от СГИ, Одеса,
Украйна) и сорт Белый парус (зимна твърда пшеница
от СГИ – Одеса, Украйна).
Стъблото е с височина: 8085 cm (средно 82 cm), здраво с добра устойчивост на
полягане, по-висока от тази
на сортовете Сатурн 1 и
Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до
много силен восъчен налеп.
Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В

IN MEMORIAM
На 29.08.2019 г. след кратко и тежко боледуване
почина нашата приятелка и колежка Диана Иванова
Арнаудова.
Диана е родена на 15.03.1956 г. в гр. Исперих, където завършва основното си образование. След това учи
в математическата гимназия "Баба Тонка" в гр. Русе,
където се дипломира през 1974 г. със златен медал.
През 1979 г. завършва отново с отличие висшето си
образование в Софийския университет "Климент Охридски" със специалност „Изчислителна математика”.
Трудовата й дейност протича в областта на програмирането и счетоводството. Започва работа в
София във фирма СИСТЕМИЗОТ като програмист и
проектант. След това работи във фирми Дексим, Биотим и Спектърнет. По-късно се ориентира към счетоводната сфера. Разработва счетоводни програми.
Започва да се занимава със счетоводни услуги.
През 1997 година Диана подаде приятелска ръка
на колегите и приятелите от фирма НОЛИС и ни помогна с воденето на счетоводството.
Оттогава до смъртта си работехме заедно.
Няма да забравим нейната човечност и трудолюбие.
Ще ни липсва лъчезарната й усмивка.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Є ПАМЕТ!
От приятели и колеги

класче при типични условия
се формират 5 цветчета, от
които фертилни 2-3. Класът е
къс до средно дълъг (6-7 cm),
сбит,
осилест,
осилите
ветриловидно ориентирани,
формира 35-40 броя зърна с
тегло 46-50 g. Студоустойчивост на ниво между еталоните от скалата за оценяване
на обикновената пшеница
сорт №301 и Безостая 1, а
от скалата за оценяване на
твърдата пшеница на нивото на най-високия еталон:
сорт Алый парус и е по-висока от тази на сортовете
Прогрес и Сатурн 1. Сорт
Малена е средно устойчив
на черна и кафява ръжда и
средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен
да формира зърно, от което
се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип
γ 45. Формира 700-800 бр.
класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: до 800 kg/dka.
Препоръчителната посевна
норма е 500-550 бр. к.с./m2
а сеитбата да се извършва
във възприетите за пшеницата технологични срокове.
Сорт Малена може да се
отглежда на територията на
цялата страна и не изисква
специални условия.
В заключение може да
се каже, че сортовете зимна
твърда пшеница, оригинирани в Добруджанския земеделски институт, в сравнение
с другите български сортове
твърда пшеница, традиционна селекция, се характеризират с: по-ниско и по-устойчиво на полягане стъбло;
по-висока студоустойчивост,
а в някои случаи по-висока дори от тази на сорта
обикновена пшеница Пряспа; по-висока зимоустойчивост, висока продуктивност
и зърно с отлични свойства,
подходящо за получаване на
висок добив на висококачествен грис; глиадиновият
тип е γ 45; по-висока продуктивна братимост; сортовете
зимна твърда пшеница, оригинирани в Добруджанския
земеделски институт, могат
да се отглеждат на територията на цялата страна и не
изискват специални условия.
По материали на ДЗИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА МАШИННО-ТРАКТОРНИТЕ
АГРЕГАТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Производителността
на
машинно-тракторните агрегати в земеделието
е един от най-важните технико-икономически показатели при използването
на земеделската техника. Отличителна
особеност на земеделските работи в
растениевъдството е необходимостта от
извършване на технологичните операции в строго определени агротехнически
(календарни) срокове и спазване на качествените показатели при работа.
Ангел Трифонов
Количеството работа, извършена
от машинно-тракторния агрегат за единица време, се нарича проиводителност на агрегата. Тя се измерва с различни
единици: в декари обработена площ (при оран, култивиране,
сеитба, торене, пръскане с растително-защитни препарати,
прибиране на реколтата и др.); в тонове получена продукция
при прибиране на реколтата, в тон/километри или тонове при
транспортни и товаро-разтоварни работи и др.
В зависимост от измервания период от време тя бива часова Wч, сменна Wсм, дневна Wдн, сезонна Wсез и годишна Wгод
производителност. При класификацията на производителността тя се дели още на теоретична и фактическа.

Фиг. 1. Схема, поясняваща производителността на агрегата

Теоретичната производителност на агрегата за една секунда (1 s) при полски условия на работа представлява обработена площ на правоъгълник (фиг. 1), едната страна на който е
конструктивната (заводската) работна ширина на агрегата ВРК
в [m], а другата страна е пътя S в [m], който изминава агрегата
за време 1 s. Теоретичната производителност в [m2/s] се изразява с формулата:
Ws=Bpк.Vрт
където Ws е теоретичната производителност на агрегата,
[m2/s];
Vрт – теоретичната работна скорост на движение на агрегата, [m/s];
Вpк – конструктивната (заводската) работна ширина на агрегата, [m].
Ако теоретичната скорост Vрт на движение на агрегата се
изрази в [km/h], то се получава т.н. теоретична часова производителност Wч в [dka/h] и зависимостта придобива вида:
, [dka/h]

В реални условия на работа на полето винаги има редица причини, които не позволяват да се достигне теоретичната
производителност на агрегата, като например: невъзможността за поддържане на теоретичната работна скорост на движение; несъвпадането на конструктивно заложената и на фактическата работна ширина на агрегата; невъзможността да се
реализира напълно работното време в смяната и др. В този
случай се получава т.н. фактическа (действителна) производителност на агрегата.
Фактическата сменна производителност Wсм1, в [dka/см]
се изразява със зависимостта:
, [dka/см]
където β е коефициентът на използване на работната ширина на агрегата;
ε – коефициент на използване на работната скорост на агрегата;
τ – коефициент на използване на работното време в смяната.
Коефициентът на използване на работната ширина на агрегата β се определя от зависимостта:

където ВРД е действителната работна ширина на агрегата;
ВРК - конструктивната (заводската) работна ширина на агрегата.
Отклоненията от конструктивната работна ширина на агрегата могат да възникнат поради следните причини:
– неточности при водене на агрегата по полето, причинени
от тракториста;
– припокриване на работните ширини на отделните земеделски машини, свързани чрез сцепка, поради неправилна регулировка при монтирането на машините към сцепката;
– недоизползване на пълната работна ширина на агрегата,
свързано с условията на работа – прекалено висок добив на
прибираната култура, голямо съпротивление на почвата и др.
Коефициентът на използване на работната скорост на агрегата ε се определя от зависимостта:

където VРД е действителната работна скорост на агрегата;
VРT - теоретичната работна скорост на агрегата.
Отклоненията от теоретичната работна скорост на агрегата могат да възникнат поради следните причини:
– възникване на буксуване на трактора;
– изменение на оборотите на двигателя вследствие на претоварване;
– изменение на радиуса на търкаляне на колелата на трактора, вследствие на потъване в почвата;
– превключване на друга предавка на скоростната кутия и
др.
Коефициентът на използване на времето в смяната τ се
определя от зависимостта:

Теоретичната сменна производителност Wсм, в [dka/см]
се изразява със зависимостта:
, [dka/см]
където Тсм е броят на часовете в смяната.
Теоретичната дневна производителност Wдн, в [dka/ден]
се изразява със зависимостта:
, [dka/ден]
където N е броят на смените в денонощието.

където ТР е действителното работно време в смяната (времето за реално свършената работа);
ТСМ – пълното работно време в смяната.
Като цяло времето в смяната се използва за следните дейности, изразени в уравнението, наречено още „баланс на времето в смяната“:
Продължава на стр. 11
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НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО КОНЕВЪДСТВО
гр. София, ул. „Бистришко шосе“ №26

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

Повишаване и обогатяване
на генетичния потенциал
на породите коне,
развъждани в България
Тел.: +359 2 961 20 78
E-mail: office@nak.bg
www.nak.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
www.technosimbg.com
гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

 Предшественикът на конете, всъщност е едно доста
дребно за времето си динозавърче, наречено „гиракотерия“.
То е било високо само 14 сантиметра и е тежало 5 кг. За
разлика от съвременните коне, то е имало по 4 пръста на
предните копита и по 3 на задните.

ЕТ “ЛИДЕР”
4300 Карлово,
тел.: 0335/928 43;0887/861 634

Предлагаме торови ленти
за кравеферми и резервни части
за тях: лопатки, планки и ролки.
ФУРАЖНИ КУХНИ И ЦЕХОВЕ
МАШИНИ ЗА МЮСЛИ, ЧУКОВИ МЕЛАЧКИ, СИЛОЗИ
СМЕСИТЕЛИ ЗА ФУРАЖИ, ЗЪРНОЧИСТАЧКИ, ШНЕКОВЕ

ФУРАЖНИ КУХНИ ЗА МЮСЛИ
И КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ

Технологични проекти
за животновъдни ферми

GSM: 0884 741 878
info@agro-vista.com
www.agro-vista.com
www.zarnotechnika.com
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ESCOLA В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
На 3 септември 2019 г. в Русенския
университет се проведе заключителна среща по проект "Приложение
на цифрови обучителни материали в
инженерното образование". Събитието се организира в рамките на проект
„Engineering Student Centered Learning
Approaches“ (ESCOLA), финансиран по
програмата ЕRASMUS+, КА203. Водеща
организация на проекта е Егейският
университет (EGE), Турция, а партньори са организации от Дания, Полша,
Холандия, Ирландия, Испания и екип от
Русенски университет, с ръководител
проф. д-р Николай Михайлов. Основната цел на проекта е разработване на
обучителна електронна платформа за
подпомагане на обучението на студенти от инженерните специалности.
Професор Михайлов откри събити-

ето и поздрави гостите. Представи накратко проекта, участващите колективи
и основните резултати по изпълнението му.
Ректорът на университета чл.-кор.
проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави
гостите и им пожела ползотворна работа, като изрази надежда да бъдат обменени ползотворни идеи от представените резултати. Той припомни, че
университетът има дългогодишен опит
в разработването на проекти за дигитализация на образованието в България
и сподели увереността си, че постигнатите резултати ще бъдат отправна точка за подготовката и изпълнението на
нови инициативи.
Екипът от българска страна представи разработената електронна платформа за обучение и демонстрира ра-

ботата с нея. В рамките на проекта са
разработени учебен план и съответните модули за обучение. За всеки модул
са подготвени презентации, видео материали и тестове за контрол.
В обучителния семинар участваха:
учители от училища – ПГО „Недка Иван
Лазарова“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“,
ПГПТ “Атанас Буров“, старши учители по информатика и информационни
технологии; преподаватели от университети - ШУ „Епископ К. Преславски“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както
и представители на фирми и фондации
- Соларис М ООД, Фотолитикс ООД,
РУО, Мастер ООД, НТС – Русе, Фондация "Русе - град на свободния дух",
РТИК, Siemens България.
По материали на Русенски
университет „Ангел Кънчев”

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА МАШИННО-ТРАКТОРНИТЕ
АГРЕГАТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 9

където:
Тр – време за реално свършена работа, h;
Тпз – подготвително-заключително време (използвано за
придвижване от базата до блока и обратно, приемане и предаване на комплектацията, получаване на технологичните задачи за операцията и др.), h;
Тпр – време за извършване за празни ходове (завои в края
на блока, преминаване към друг участък и др.), h;
Тт – времe за извършване на технологично обслужване на
агрегата, h;
Тто – времe за извършване на техническо обслужване на
агрегата, h;
Ттн – време за отстраняване на технологични неизправности на агрегата, h;
Тн – време за отстраняване на технически неизправности
на агрегата, h;
Тор – престои на агрегата по организационни причини, h;
Тм – престои на агрегата по метеорологични причини, h;
Тф – време за физиологични нужди на тракториста и обслужващите работници, h.
За да има високи стойности коефициентът τ, е необходимо
да се увеличи делът на времето за реално свършената работа
Тр, а всички останали времена да бъдат намалени до минимум, тъй като чувствително намаляват производителността на
агрегатите.
Начини за повишаване на производителността на машинно-тракторните агрегати
Основните направления за повишаване на производителността на агрегатите в растениевъдството се делят на две групи: При самото производство на земеделски трактори и земеделски машини – осигуряване на качество на конструирането
и изработката на машините и агрегатите; При експлоатацията
(използването) на земеделските трактори и земеделските машини - осигуряване на качество на процесите при използването, обезпечаването на работоспособността, ефективността на
организацията на работата.
При първата група се разчита на повишаване на мощността на двигателите на тракторите и комбайните, увеличаване на работната ширина на машините, повишаване на ста-

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

билността на предаването на енергията и сцепните качества
на ходовата система, подобряване на надеждността на машините, тяхната универсалност и адаптивност към работните
условия, подобряване на маневреността и ергономическите
показатели на тракторите.
Към тази група могат да се включат още: намаляване на
масата на машините и коефициентите на триене на работните органи, намаляване на трудоемкостта при обслужването и
комплектоването на агрегатите, намаляване на броя на точките за смазване и регулиране на механизмите, намаляване на
съпротивлението на пасивните и активните работни органи на
машините и др.
При втората група могат да се извършват следните мероприятия:
- поддържане на високо ниво на работоспособност и безотказност на машините благодарение на своевременното и качествено провеждане на техническото обслужване на тракторите, прилагане на диагностика на мощностните показатели
и своевременно отстраняване на неизправностите, осигуряване на висококачествени ремонти с пълно възстановяване на
мощностните показатели и експлоатационната надежност;
- извършване на качествено техническо обслужване на
земеделските машини; използване на комбинирани агрегати;
осъществяване на агротехнологични мероприятия по подобряване на свойствата на почвата; извършване на земеделските практики в рационални срокове и при подходящи агрометеорологични условия;
- правилно комплектоване на машиннотракторните агрегати и избиране на най-подходящата скорост на работа; използване на машини, които съответстват най-добре на условията
на работа; правилно регулиране на маркерите, осигуряващо
пълното използване на конструктивната работна ширина на
машините;
- повишаване на степента на използване на времето в смяната чрез подобряване на организацията на работа, прилагане
на двусменна и трисменна работа; правилна подготовка на полето – разделяне на лехи, определяне на ивици за завиване;
прилагане на групова работа на няколко машиннотракторни
агрегата на едно поле; подобряване на технологичното обслужване; намаляване на времето за непроизводствени цели и др.
Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, АУ

www.agro.bg
Единственият селскостопански интернет портал, в който ще
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко
останало за селското стопанство.
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