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ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНОВАЦИИ • КОНЕВЪДСТВО

V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ - 2020

Петата Международна научна конференция „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ  БИЗНЕС  ОБЩЕСТВО" ще се проведе от 9
до 12 март 2020 г. в зимния курорт „Боровец" – България като широкоспектърна
научно-техническа проява, включваща три
основни тематични направления. Те са
взаимносвързани и разкриват същността
Продължава на стр. 2

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

ТОДОРОВДЕН - ТРАДИЦИИ
И ОБИЧАИ

Тодоровден е църковен празник, който се отбелязва винаги в първата събота на Великденските пости. На този ден
църквата възпоменава паметта на св. Теодор Тирон. Почитта към св. Теодор е засвидетелствана още в ранните векове. Преданията разказват, че на този ден светецът обличал
девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. Във връзка с изградената представа за светеца на този ден стават
надбягванията с коне. Отличилият се кон бива накичен с
венец и тръгва пръв за село, причакван вкъщи от мома или
Продължава на стр. 2

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО КОНЕВЪДСТВО
гр. София, ул. „Бистришко шосе“ №26

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

За връзка с търговски екип:
София
Благоевград
Враца
Плевен

Монтана/Видин
В. Търново
Русе
Силистра/Разград

(087) 9646428
(087) 6646448
(087) 9646478
(087) 6646495
(087) 9646678
(087) 9646497
(087) 6464713
(087) 9646451
(087) 9646471

Шумен
Бургас
Добрич
Ямбол
Ст. Загора
Харманли
Пазарджик
Пловдив

(087) 7646423
(087) 7176464
(087) 8646471
(087) 8181777
(087) 6590165
(087) 6646498
(087) 9646424
(087) 6646492
(087) 6464716
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НАГРАДИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ НА „АГРА 2020“
Раздел „Машини, инвентар, технологии
за растениевъдството”
• Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията "Н. Пушкаров" - Многофункционална машина
за рози
• „Биосса“ ЕООД - Едноканален цветен сортировач J1
• „Амитица“ ООД - Растително-защитна технология за успешно извеждане на борба с миниращ молец; Биологичен
инсектицид „Рапакс“
• „Мадара Агро“ ЕООД - Многоредов култиватор серия
CML; Култиватор за слята повърхност, бърза и плитка
предсеитбена подготовка
• „Елика-елеватор“ ЕООД - Лющачен агрегат за слънчоглед
Раздел „Машини, инсталации и технологии
за животновъдството”
• „Алфа-микс“ ЕООД - Дигитални системи за автоматизация
на доилния процес и рестайлинг на съществуващи доилни
машини и инсталации
Раздел „Сортови семена и посадъчен материал”
• Институт по земеделие - Карнобат - Пролетен фуражен
ечемик сорт „Венера“
• Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”
- Русе - Нов винен сорт лоза „Мискет Викинг“, подходящ
за екологично лозарство и винарство
• Институт по зеленчукови култури „Марица“- Пловдив „Бяла“ - главесто зеле сорт „Билян“
• Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево Слънчогледов хибрид „Енигма CLP“
• „Кортева Агрисайънс“ - Царевични и слънчогледови хибриди, продукти за растителна защита

Раздел „Торове и препарати за селското стопанство”
• „Агрополихим“ АД - Комбиниран тор NP 18:38 + 5 S + 0,3 Zn
• „Аери-България“ - Биофилтър „Аери“ - система за пречистване на въздуха чрез корените на растението
Раздел „Научна дейност и разработки”
• Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ Садово - Нов, качествен и икономичен сорт обикновена
зимна пшеница „Сашец“
• Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията "Никола Пушкаров" - Метод за фиторемедиация на земеделски земи, замърсени с тежки метали и
металоиди
• Съвместна разработка на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ и Института за космически изследвания и технологии към БАН
- Интегрирана система за дистанционно определяне на
състоянието на посеви на земеделски култури
• „Агринайзър“ ЕООД - Платформа за търговия със зърнени, маслодайни и бобови култури
• Институт по царевицата - Кнежа - Хибриди царевица Кнежа: 320, 564, 565, 648
• Институт по криобиология и хранителни технологии - Биологично активен ензимен продукт „Фибрино ЗИМ“
• Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив - Мъфин с натурални захарозаместители - кокосова
захар и брашно от мескит
• Институт по розата - Казанлък - Дамски и мъжки парфюми
„Олимпея“ и „Олимп“ с ориенталско-цветна композиция
Раздел „Животновъдство”
• Институт по животновъдни науки - Костинброд - Покривна
кошерна табла с разширени технологични възможности

ТОДОРОВДЕН - ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

Продължава от стр. 1
млада булка. В къщата на щастливия
домакин се спретва и хорото. На този
ден жените месят и раздават обредни
питки и хлябове, наречени „конче" или
„копито", на които от тесто се измайсторяват съответните фигурки. Хлябът
се раздава на роднини и съседи за
здраве на конете. Варят и жито, което
се благославя в църковния храм. Обредната трапеза за празника включва
пита с мая, супа от гъби и „тудоровска
леща“.
Тодоров ден се нарича още Тудорица или Конски Великден. Отбелязва

се с тържествено почитане на коня, с
бурните български кушии (надбягване с
коне). При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с маниста, с пискюли и цветя
и ги отвеждат на водопой. После идва
ред на атрактивното конно състезание
– кушията. Победителят в кушията се
награждава – конят получава обикновено юзда, а неговият стопанин - риза
или кърпа. Спечелилият надбягването
обикаля с коня си всички домове, за
да честити празника. Навсякъде го посрещат радушно и поят коня му с вода.
На този ден не се яде праз лук, за да

няма болести по конете.
Друг много популярен ритуал е миенето. В ранни зори се къпят малките
деца, за да не боледуват.
ЗТ

V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ - 2020

Продължава от стр. 1
на възникването и развитието
на високите технологии и създаването на едно ново общество.
Учени и изследователи ще представят пред академичната общност и пред представителите на
индустрията резултатите от своите
изследвания и ще ги публикуват в
международните научни списания,
издавани от Научно-техническия
съюз по машиностроене.
Фирми със свои презентации
в конгресните заседания и с реклами в конгресните материали
ще представят своите високотехнологични продукти и услуги, които предлагат на пазара.
Международната научна конференция „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

 БИЗНЕС  ОБЩЕСТВО" е място за среща и дискусии на учени
от различни научни направления,
завладяни от предизвикателствата за превръщането на новаторските идеи в продукти и услуги,
които създават растеж и работни
места и изграждат едно справедливо, сигурно, екологично и високотехнологично общество.
Програмата на конференцията
ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за
почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.
Проф. дтн, д-р хон. кауза
Георги Попов,
Председател на НТСМ
Председател на МКПК

Иновации
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ИНОВАЦИИ НА „АГРА 2020“
МАШИНА ЗА РОЗИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
Многофункционалната машина за
рози е навесен тип
земеделска работна
машина. Предназначена е за малките и
средните
розопроизводителни стопанства, където да бъде
използвана за реализиране на растителнозащитни и други
мероприятия чрез пръскане, селективна резитба, бране на розов цвят, транс-

портни дейности. Изградена е на модулен
принцип. В основата на конструкцията е
базовият модул, който в зависимост от
извършваната технологична операция се
комплектова със спомагателни и изпълнителни модули.
Базовият модул на работната машина се състои от носеща рама и товарна платформа. В предната му част е
оформена триточкова стойка (присъединителен триъгълник) за агрегатиране към зефиг. Варианти на комплектоване
меделски трактор. В четирите му края са
на многофункционалната
Продължава на стр. 4
машина за рози

ОТЛИЧИЕ
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

МАШИНИ KUHN В БЪЛГАРИЯ
(Продължава от бр. 3/2020)
Миналата
година фирма Мегатрон
сформира
отделен търговски и сервизен екип,
Иван Гарибски
които
се
грижат за продажбите и обслужването само на машини KUHN. Колегите са
разпределени в четири основни региона в страната, като целта е да можем

да обръщаме по-голямо внимание на
клиентите работещи с KUHN.
Знаете, че по време на жътва започва и почвообработването преди сеитбената кампания. Ако се повреди някоя
почвообработваща машина
и в същото време има аварирал комбайн в полето,
Мегатрон ще изпрати два
екипа - един за самоходната техника и един за инвентара. Целта е проблемите

ИНОВАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Емил Ковачев, управител на Телком
Инженеринг, пред в. „Земеделска техника”
Започнахме с електрическите триколки, тъй като
те са едно сравнително евтино превозно средство и
са 100% електрифицирани.
Към тях има много голям
интерес. Стартирахме от
най-малката категория електрическо превозно средИнж. Валентин Пейчев, ръковоство, т. нар. категория L2E,
дител развойна база
Инж. Емил Ковачев, управител като изключим велосипедина Телком Инженеринг
те. На триколките могат да
се возят двама пасажери и да се пренася 600 кг товар.
Освен това, като част от фамилията, към момента има десетина приложения, включително в селското стопанство и
в градските общини, където са и първите ни клиенти. Скоро
очакваме да излезе сертификатът за движение по пътищата,
което автоматично ще засили търсенето. Мисля, че може да
имаме и малко проблеми, защото няма да можем да отговорим на скоростта.
В земеделието на село електрическите триколки също
намират приложение - една бензиностанция там е на около
20 километра. А с тях не се нуждаеш от нея, защото се зарежда с щепсел и може да изминеш 120 километра с едно
зареждане. Това е много голямо разстояние там. Имаме
възможности и за увеличаване на тази граница от 120 километра. Предлагаме и подвижни магазини и подвижни кафетарии за масова продажба за места, на които няма обекти за обслужване. Като част от зелена категория машини
Продължава на стр. 8

да бъдат отстранени бързо и адекватно
и принудителният престой на машините
да е сведен до минимум.
Продължава на стр. 8
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МАШИНА ЗА РОЗИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
Продължава от стр. 3
разположени регулируеми по
височина опори. Товарната
платформа е с монтиран по
периметъра защитен парапет.
Вариантите на многофункционалната машина за
реализиране на операции
чрез пръскане сa предназначени за внасяне на препарати за борба с вредителите
(плевели, болести, неприятели) и за стимулиране растежа
на растенията, за оросяване
с цел повишаване на въздушната влага в сухи периоди,
за поливане на млади растения. Опръскващата уредба е
от щангов тип с вертикално
разположени щанги. Състои
от секции, всяка от които
включва щанга с определена конфигурация и съответен
тип разпръсквачи (в зависимост от вида на разпръскваната работна течност). Конструкцията на опръскващата
уредба позволява регулиране положението на щангите
и разпръсквачите, съобразно
условията на експлоатация,
в т.ч. технологична схема
на засаждане на розовото
насаждение, периода на вегетационно развитие и вида
на оформяне на короните
на храстите, състоянието на
опорната поверхнина и др.
фактори.
Комплектоването на ба-

зовия модул със седалки за
берачите и стойки за съдовете (чувалите) за събиране
на розов цвят дава възможност за използване на работната машина за бране на
рози. Освободени от необходимостта да се самопридвижват в редовете и да носят върху себе си събраната
продукция, намиращите се
върху товарната платформа
берачи трябва само да откъсват ръчно розовия цвят и да
го пуснат в съда за неговото
събиране. Работната машина
е комплектована със светлинно-сигнализираща система за комуникация между
берачите и тракториста при
възникване на необичайни
ситуации.
Вариантът на работната
машина за пневматична селективна резитба в насаждения с маслодайна роза
позволява провеждащият резитбата от земята оператор,
дистанционно, с минимални
усилия да отрязва подлежащите за отстраняване розови пръчки (сухи и заразени
от агрилос леторасти, както
и такива, които пречат за
нормалното развитие на розовото растение) и ги събира
върху товарната платформа
за изнасянето им извън пределите на розовото насаждение. За реализиране на селективна резитба вътрешното

пространство на товарната
платформа на базовия модул
се освобождава от елементите, с които се комплектоват
другите варианти на многофункционалната работна машина. Съоръжава се с два
резитбени модула, всеки от
които се състои от пневматична ножица с удължител за
реализиране на резитба от
разстояние и гъвкав въздуховод с накрайник тип „бърза
връзка”. Едновременната им
работа се осигурява от пневморазпределител, свързан с
изхода на тракторна пневматична система. За недопускане изпадането от товарната
платформа на отстранената
от храстите дървесина, към
предпазния парапет се монтират странични панели.
Само с агрегатиран към
земеделски трактор базов
модул на работната машина
могат да бъдат транспортирани едрогабаритни товари,
които са съизмерими с товароносимостта на тракторната
навесна система и с размерите на товарната платформа, а при комплектоването
на предпазния парапет със
странични панели да бъдат
превозвани насипни и неголеми по размер земеделски
товари.
Използването на многофункционалната машина за
рози позволява: повишава-

не на машиноосигуреността
в розопроизводителните стопанства и производителността на технологичните операции, свързани с грижите за
растенията и прибирането
на цвета от насажденията с
маслодайна роза; намаляване количеството на използваните препарати за борба
с вредителите по маслодайната роза и регулиране на
физиологичните процеси в
растенията; ограничаване на
вредното въздействие върху
околната среда при провеждане на растителнозащитни
мероприятия чрез пръскане;
оптимизиране времето за
реализиране на технологичните операции от розопроизводителния процес, в т.ч.
събирането на продукцията;
облекчаване на труда на
работещите при полагане
на грижите за розовите насаждения и прибирането на
розовия цвят; повишаване
ефективността на розопроизводството и др.
Авторски колектив: Проф.
д-р инж. Снежан Божков1,
инж. Цонка Гьорина1,
проф. д-р инж. Георги
Костадинов1,
доц. д-р Антоний Стоев1,
доц. д-р Ганка Баева2,
инж. Кирил Кабадийски1,
1
ИПАЗР „Никола
Пушкаров” – София,
2
ИРЕМК – Казанлък

ПРОЕКТ ЗА ИНОВАЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОМАСА

Националната асоциация по биомаса
(www.bgbiom.org) изпълнява проект по
създаване на мрежи за разпространение
на иновации в използването на биомаса
като суровина за био-базирани продукти. Проектът е финансиран от Н2020 (https://www.enabling-project.com/).
През последната година по проекта са създадени редица онлайн инструменти във вид на интернет платформи, даващи различни възможности на интересуващите се
от биомаса и продукти, произведени от нея: За получаване на безплатни консултации по поставени от тях въпроси
(https://www.enabling-project.com/platforms#best-practices-atlas);

За запознаване с добри практики от областта на био-базираните производства у нас и в други европейски страни
(https://www.enabling-project.com/platforms#coaching-activities);
Възможност за търговия със суровини и крайни продукти между различни ползватели на платформата чрез пряка връзка между доставчик и потребител
(https://www.enabling-project.com/platforms#biomass-trade-platform-).
На съответните платформи има въпросници на български
език, които ще ви помогнат да се ориентирате и установите
контакт.
Пожелаваме ви успех.
По материали на Национална асоциация по биомаса

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

ОТКРИТ ДЕН В ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В КЮСТЕНДИЛ
На 13.02.2020 г. в Институт по земеделие – Кюстендил се проведе
Oткрит ден “ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО”. По традиция това е съвместна инициатива на Института и териториален областен офис на Национална
служба за съвети в земеделието. На мероприятието присъстваха над 140 земеделски стопани, както и ръководители на
земеделски организации от районите на
Кюстендил, Благоевград, Дупница, Бобов дол, Долна баня, Генерал Тошево,
Стара Загора, Враца и Своге.
Лекторът доц. д-р Д. Сотиров запоз-

на присъстващите с принципите и техниката на резитба при отделните овощни видове. В детайли беше обяснена
същността на присаждането. Проф. д-р
Живко Давчев от Университета “Св. Св.
Кирил и Методий” в Скопие, република
Северна Македония, представи видовете механизация и оборудване за използване на отпадната дървесина от овощни
градини и лозя. Динко Танев от фирма
„Карад“ Стара Загора разшири темата,
като презентира машини за преработка
на отпадната дървесина от резитбата.
За схемите за растителна защита при

черешата, сливата и ябълката говори
гл. ас. д-р В. Петрова. Партньорите ни от
службата за съвети в земеделието очертаха възможностите за подпомагане по
мерките от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. Проведи
се дискусия по разгледаните теми.
След приключване на дискусиите
бе направена демонстрация на резитба
при ябълка и череша в различен етап
от развитието им от ас. Т. Симеонова.
Подмладяваща резитба при черешата
показа доц. д-р Д. Сотиров.
По материали на ИЗ, Кюстендил
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СЕМЕНА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Цена на едро
Култура

Сорт

Домати
Полудетерминантни
Индетерминантни
Тип чери
Детерминантни
Пипер
Тип капия
Зелен пипер
Ратунд
Краставици
Салатни
Корнишони
Пъпеши
Тиква
Главесто зеле

Градински грах
Градински фасул
Лук

Минимален брой опаковки / лв.
за една
брой опаковки
опаковка /лв.

10 бр. от 1 гр.
20 бр. от 0.5 гр.
Алено сърце
20 бр. от 0.5 гр.
Розово сърце
20 бр. от 0.5 гр.
Пловдивска каротина 20 бр. от 0.5 гр.
ИЗК Аля
20 бр. от 1 гр.
Копнеж F1
10 бр. от 1 гр.
Миляна
5 бр. от 100 гр.

1.50
1.00
4.00
4.00
1.00
1.50
3.00
55.00

Куртовска капия 1
Ивайловска капия
Капия УВ
Сиврия 600
Български ратунд

10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.

25.00
40.00
25.00
20.00
25.О0

Гергана
Тони F1

10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.

10.00
20.00

Хибрид 15 F1
Десертен 5
Мускатна тиква
51/17

20 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.

75.00
10.00

1 бр. от 10 кг.

7500.00

Балкан
Кьосе 17
Пазарджишко
червено
Марси
Еврос
Асеновградска каба

20 бр. от 100 гр.
20 бр. от 100 гр.

8.00
6.00

20 бр. от 100 гр.

6.00

20 бр. от 100 гр.
10 бр. от 200 гр.
5 бр. от 100 гр.

1.50
2.50
12.00

ИЗК Ники F1

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

ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ – 2020 г.

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

Предназначение
Цени
С висок добив на черничеви листа
5 лв./брой
За плододаване
5 лв./брой
За контакти: 0888/479 438, НЦБ – Враца

Култура
Ябълка

Сортове
Цени
Флорина, Мелроуз, Грени Смит, Муцу, Златна
4 лв./брой
Резистентна, Фуджи, Пинова, Бребърн
За контакти:078 524036, Институт по земеделие – Кюстендил

Култура, Сортовe
Цени без ДДС
Култура, Сортовe
Цени без ДДС
Люцерна С1 - Приста 3, Приста 4, Роли, Приста 5,
Грах Русе 1
700 лв/тон
7.00 лв/кг
Многолистна 1
Фий Образец 666
750 лв/тон
Люцерна С2 - Приста 3, Приста 4, Роли, Приста 5,
6.50 лв/кг
Овес
450 лв/тон
Многолистна 1
За контакти: 082 820 801, Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”
Култура
Фасул
Леща
Слънчоглед

Реколта
2019
2018
2017
2018

2019
Пшеница,ечемик, тритикале, 2019 (Б)
твърда пшеница
2018 (Б)

Сорт
Еликсир (Б)(базови семена); Устрем (Б); Блян (Б); Скития (Б)
Еликсир С1 (Първо размножение); Устрем (С1); Блян (С1)
Илина – (СП) - стокова продукция
Хибрид Енигма; Хибрид Дара; Хибрид Деведа; Сорт
Фаворит (Б)
Сорт Фаворит (С1)
Фаворит (СП)

Цени без ДДС
6 лв./кг
4 лв./кг
2,33 лв./кг
12,00 лв./кг
8,00 лв./кг
1,50 лв/кг
850 лв/тон
650 лв/тон

За контакти: 058/653 275; 058/603 125, Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
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КОМБАЙНИ
Марка / модел

Година на
производство

Мощност
К.С.

Мото
часове

2002
2003
2008

280
270
350

1370
5867
3930

2012
1997
2011
2009
2008

360
320
209
245
460

2180
300
2338
5168
2000

Година на
производство
1997
2008
2009
2012
2010
2011

Мощност
К.С.
110
100
315
355
355
355

Мото
часове
8279
3017
5621
4950
7250
371

New Holland TX 65
Massey Ferguson - 7256
Massey Ferguson - MF7274
Cerea
Massey Ferguson - MF7370
Claas - Lexion 460
Challenger - CH644
Challenger - CH645
Challenger - CH680
ТРАКТОРИ
Марка / модел
Massey Ferguson - MF4270
Massey Ferguson - MF4455
Massey Ferguson - MF 8480
Challenger - МТ765C
Challenger - МТ765C
Challenger - МТ765C
ТРАКТОРИ
Производител/модел

К.С.

John
John
John
John
John
John
John
John
John
John

95
190
205
185
285
345
360
360
335
620

Deere 6230
Deere 6190R
Deere 7830
Deere 7920
Deere 8285R
Deere 8345R
Deere 8360R
Deere 8360R
Deere 8430T
Deere 9620RX

Година на
производство
2008
2013
2009
2005
2013
2009
2013
2012
2009
2016

Марка / Модел

К.С.

Зърнокомбайн FENDT 6300 C
Зърнокомбайн FENDT 6270 L
Зърнокомбайн FENDT 6250 E
Зърнокомбайн FENDT 6335 C
Зърнокомбайн FENDT 5225 E
Зърнокомбайн JOHN DEERE 2256
Зърнокомбайн CASE IH 2188 E
Зърнокомбайн CLASS MEGA 218
Зърнокомбйн CLASS MEGA 218
Зърнокомбайн
MASSEY FERGUSON BETA 7270

305
305
250
360
225
240
381
270
270

Година на
производство
2009
2010
2009
2017
2016
2001
1997
1995
1994

335

2008

Моточасове
5116
3306
8139
21385
5307
8351
7247
7873
3853
1100
Моточасове
5315
5369
нов ДВГ
400
450
4000
7182
5449
6878
2185

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.
безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Challenger - МТ765C
Challenger - MT765A
CLAAS -Challenger - CH85E
CASE - MX270
Deutz Fahr - Agrotron X720
New Holland - TM 190-4VD
Landini - LEDJEND DT 180 TOP
Landini - GHIBLI 100
Fendt - Fendt 926
Valtra - T202V

2012
2003
1998
2002
2011
2003
2002
2002
1999
2009

355
355
410
270
270
200
180
105
270
211

3963
12900
13873
6000
5896
6663
10783
9657
9273
4857

ИНВЕНТАР
Година
на производство
Plough - Gregoire Besson - SPSF – B9
2009
Plough - Gregoire Besson - SPSF – B9
2009
Plough - GOIZIN - Orion 5+3 SBC
2013
GASPARDO
2013
Sola
2008
За контакти: +359 889 538 773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, екип "Маркетинг"

Марка / модел

ВАРЕКС ООД

Case Farmall 95A
Case Magnum 250
Valtra N92H

95
250
95

2014
2009
2003

1139
7700
6900

КОМБАЙНИ
Производител/модел

К.С.

John Deere S690
John Deere W650
Deutz-Fahr

530
302
280

Година на
производство
2008
2010
2003

Моточасове
3998
3223
6035

ДРУГИ
Плуг Kuhn Multileader 7

7 обръщателни тела

За контакти: 0888/586 419
Ìàðêà

Òèï ìàøèíà

CLAAS
CLAAS
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE
AMAZONE

Áàëîïðåñà
Êîñà÷êà
Ðåäîâà ñåÿëêà
Ðåäîâà ñåÿëêà
Ðåäîâà ñåÿëêà
Äèñêîâà Áðàíà
Äèñêîâà Áðàíà

AMAZONE
SFOGGIA
HARDI

Ïðúñêà÷êà
Ðåäîâà ñåÿëêà
Íàâåñíà
ïðúñêà÷êà

Ìîäåë
Ìîäèôèêàöèÿ
Variant 385 rc pro
DISCO 3050 C
ED 452
ED 601 K
ED 602 K
Catros 4001 ñöåïêà
Catros 6001 -2
UG 4500 novaSuper S
GAMMA PLUS 6
NK 850

2012 г.
МЕГАТРОН
Ãîäèíà íà
ïðîèçâîäñòâî
2007
2008
2008
2004
2009
2010
2004
2004
2014

ВСИЧКИ МАШИНИ СА НАЛИЧНИ, ОБСЛУЖЕНИ И ГОТОВИ ЗА РАБОТА

За контакти: тел.: 0887 841 426 "УНИВЕРСАЛ-НВГ" ООД,
гр. Долна Оряховица
ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________
Адрес_______________________________________________
Съдържание на обявата:______________________________
____________________________________________________

Име........................................................................................
Адрес.....................................................................................

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

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

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

ЗТ
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OБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ В ЛОЗЯТА
Продължава от бр. 3/2020
Механичната обработка
на почвата в лозята в равнинните терени се извършва
с машини подобни на българската универсална навесна машина УНЛМ. Тази машина се използва успешно в
нашето лозарство близо 40
години. С нея се извършват
следните операции: - оран
на гребен (отгрибване), оран
на разор (загрибване), култивиране, култивиране с едновременна вътрередова обработка, разрохкване, дълбоко
разрохкване. Машината се
произвежда в два варианта - за тесноредови лозя УНЛМ-2,0 и за широкоредови лозя - УНЛМ-3,5. Може да
бъде поръчана за изработка
в завода за земеделски машини в гр. Карнобат.
За почвообработка в
лозя на наклонени терени,
и особено когато редовете
са по наклона, се прилагат
машини с плоскорезни работни органи. Такава съвременна машина е Hexagon на
фирмата Clemens (фиг. 5). Тя
има компактна шестостенна
рама с телескопично, хидро-механично безстепенно
разширяване, към която се
монтират сменяеми работни
органи и приспособления. С
нея се извършват както дълбоки почвообработки, така
и по-плитки култивации. Едновременно с това могат да
се изпълняват комбинирани
операции като разрохкване,
дисковане, активно брануване и други. Машината може
да се агрегатира с отклоняващи секции и работни органи за едновременна обработка на вътрередовите
пространства. Акцентът при
тази машина е използване-

Фиг. 5. Култиватор за лозя
Hexagon на фирмата Clemens

то на плоскорезни работни
органи, с които се премахва плужната обработка, т.е.
обръщането на почвения
пласт, като се осигурява надеждна защита на почвата
от водна и ветрова ерозия
и се постига равнинност на
междуредията в напречна
посока, необходима за следващите механизирани операции и процеси и особено
при използването на гроздокомбайните.
Освен плоскорезната обработка и разрохкването се
прилага успешно и дисковата брана (фиг. 6). Тя интензивно разтрошава почвата и
унищожава до 90 % от плевелите. Работи при високи
скорости 6 – 8 km/h. Ъгълът
на предните дискове спрямо
посоката на движение (ъгъл
на атаката) се регулира от
10 до 20, а на задните – от
18 до 30 градуса.
Основен недостатък при
често приложение е уплътняването на подорния слой.
Това налага дисковането да
се редува с разрохкване и
периодично да се изменя
дълбочината на работа.

Фиг. 6. Дискови брани
за лозарството

В лозарството се използват и почвообработващи
фрези (фиг. 7). В сравнение
с култиваторите и дисковите брани те значително подобре раздробяват почвата
и заравняват обработената
повърхност. Степента на
унищожаване на плевелите
е над 90%. Ефективността на
тяхното използване до голяма степен зависи от типа на
почвата. На тежки глинести
почви те са нископроизводителни – скоростта им е до
2 km/h. На по-леки почви скоростта им достига до 5 km/h
и производителността им
расте. Работната им ширина

е от 1,6 до 2,0 m и се агрегатират с трактори с мощност
над 50 hp (конски сили).

Фиг. 7. Почвообработваща
фреза с хоризонтален вал

Някои от моделите са
несиметрични (обикновено
изнесени надясно от трактора), което им дава възможност да се движат по-близо
до стволовете на дърветата
и да оставят по-тясна необработена ивица в реда. Недостатък при тях е високата
енергоемкост и ниската производителност.
За обработване на защитната зона (вътрередовата обработка) на лозята
се предлагат разнообразни
работни органи и приспособления. Такива са ножовата секция, отклоняващо се
плужно тяло, автоматично
отклоняваща се вертикална
фреза (фиг. 8), автоматично отклоняваща се фреза с
хоризонтален вал (фиг. 9),
дискова брана с активни дискове и други, както и комбинации от тях. Те могат да
се агрегатират към почвообработващи машини или към
собствена рама отстрани на
трактора.
Като машина за борба
с плевелите фирмата Clemens предлага и ротационен четков работен орган,
който работи в зоната на
главините на лозето. Той
се използва едновременно за унищожаване на плевелите чрез разрохкване
на почвата на дълбочина
4-5 cm и за отстраняване
на филизите в основата на
главините. Барабанът е с
диаметър 38-40 cm и е съставен от пластмасови нишки
с голяма твърдост и здравина при диаметър 5-6 mm.
Той отхвърля почвата от

реда към междуредието.
Когато
междуредията
в лозето се поддържат в
затревено състояние, като
за целта се използват подходящи тревни смеси, борбата
с плевелите се извършва с
косене. Използват се косачки както с опорно-палцев
режещ апарат, така и ротационни косачки. Вторите
дори са по-добри от гледна
точка на това, че наситняват окосената маса и я разпръскват по цялата повърхност на междуредието, като
впоследствие тя се използва
за мулчиране. За работа в
защитната зона по редовете на насаждението са подходящи роторни косачки с
автоматично
отклоняващо
устройство, което свежда до
минимум неокосената зона
около главините при добро
копиране на неравностите
на терена.

Фиг. 8. Машини с активни работни органи за обработка на
защитната зона

Фиг. 9. Машина с активни работни органи за обработка на
защитната зона

Доц. д-р инж. Ангел
Трифонов, АУ- Пловдив

ЛЮЩАЧЕН АГРЕГАТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД

От 19 до 23 февруари,
на Агра 2020 в Пловдив,
ELICA представи новата визия на системата за белене
на слънчоглед. Българският
производител на инсталации
за белене на слънчоглед и
почистване на семена и зърно за поредна година беше
участник на най-голямото
селскостопанско изложение
в България.
Линиите за белене са
приложими както за слънчоглед за маслобойни, така

и за хранително-вкусовата
промишленост. Снабдени са
с компактна система, осигуряваща висок капацитет – до
180 тона на ден. Патентованата технология, разработена от инженерния екип на
ELICA, е с усъвършенствана
конструкция.
По-голямата
повърхност увеличава капацитета на белене, което
намалявана скоростта на
обработката. Равномерното
разпределяне на входящия
материал по цялата си шири-

на се постига чрез опцията
за регулиране на скоростта
на захранващото устройство. Благодарение на патентования лющачен агрегат
се постига високо качество
на финалния продукт без
необходимост от повтаряне
на цикъла, с малки количества остатъчни люспи – само
6-12% и само 1,2% масло в
люспите. Лющачът има вграден магнитен сепаратор,
който улавя феритните частици от потока материал.

Износоустойчивите части на машината увеличават
десетократно нейния живот.
Процесът се контролира дистанционно чрез компютърна
система, което позволява на
оператора на машината да
създава, съхранява, организира и използва фиксирани
настройки. Освен това, за
да се спести място и енергия, както и да се подобри
крайният продукт и условията на работа, се използва
Продължава на стр. 12
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МАШИНИ KUHN В БЪЛГАРИЯ

Продължава от стр. 3
Освен това търговският и сервизният екипи преминават
по няколко обучения всяка година, така че специалистите
ни да са добре подготвени за всякакви ситуации. Обученията са за различни машини – торачки, есенни и пролетни
сеялки, почвообработващи машини и др. и се провеждат
както в заводите на KUHN във Франция, така и на местна
почва. Скоро имахме вътрешно обучение, а в края на март
ни предстои такова в завода на KUHN за почвообработваща
техника. То изцяло ще премине на полето и ще включва дефектация, настройка и оптимизация на машини, което доста
се пренебрегва, но е много важно. Необходимо е да се знае
коя машина е най-подходяща за нуждите на клиента. Не е
важно просто да се продаде една машина, а точно определената, която ще върши конкретна работа.
За настоящия сезон най-актуални са предсеитбените култиватори, тороразпръскващите машини и пролетните сеялки.
Вече започнахме да правим индивидуални демонстрации
с предсеитбените култиватори, за да се види как се справят
при оптимални условия. Целта е да покажем директно след
оран как се надробяват буците и се подготвя почвата за
сеитба. Машините, с които правим демонстрации сега са
Prolander и Optimer+.
PROLANDER е почвообработващ култиватор за множество приложения. От предсеитбена подготовка на полето до
плитка стърнищна обработка, той предоставя изключително
качество на работа чрез своите 5 реда вибриращи шила.
PROLANDER PROLANDER
Mîäåë
6000
7500
Транспортна ширина

6,00 м

7,50 м

Изискуема мощност (KW/к.с.)

146/ 200

183/ 250

Брой работни органи на 5 реда

39

49

Стърнищният
култиватор
с
независими
дискове
OPTIMER+ е идеална машина за обработка на стърнища
с висока скорост. Подготвя предсеитбеното легло, нарязва
и миксира растителните остатъци и предотвратява изпаряването на вода от почвата. OPTIMER+ може да достигне
внушителни резултати в обработката на почвата, благодарение на уникалния си дизайн, който осигурява неизчерпаема
издръжливост. Различните видове ролери са съобразени да

работят в различни почвени условия. Освен това благодарение на големия им диаметър, енергоемкостта на машините
е по-малка.
Машината се предлага в три серии – Optimer+103;
Optimer+1003; Optimer XL 100-1000. Първата и трета серия се
предлага в по два варианта: навесен, закрепен неподвижно и навесен сгъваем; навесен закрепен неподвижно и полу-навесен. Втората серия е в един вариант - полу-навесен.
Машината e с работна широчина от 3 до 7,5 м, транспортна
широчина до 4 м и маса от 1715 до 5885 кг, в зависимост
от модела.
Тороразпръскащите машини KUHN AXIS предоставят модерен начин на торене чрез компютърна система за определяне и поддържане на нормата. Тази система гарантира,
че зададената норма на прилагане няма да се промени,
независимо от скоростта, с която се движи трактора, а влагането на тора се извършва със завидна прецизност. Предлагат се 6 модела с възможност за разпръскване на тора
в обхват от 10 до 50 м., в зависимост от модела, и тегло
от 200 до 780 кг. Има голям избор от опции за всеки един
модел - различни обеми на бункера, допълнителни екстри
като покривало, стълба за лесен достъп, калници, светлини
и др. Четири от моделите са с механично задвижване, а два
с хидравлично.
От пролетните сеялки на KUHN предлагаме моделите
MAXIMA и PLANTER. Внимателно изработеният дизайн прави тези сеялки изключително многофункционални. Тяхната
здравина, високата им надеждност и прецизност на засяване са основните им предимства. Към двата модела има и голям избор от допълнителни аксесоари като микро-гранулатори, торовнасящо оборудване, допълнителни органи преди
изсяващите апарати и голямо разнообразие от варианти за
притъпкващи колела след изсяващите апарати и още много други опции. Благодарение на всичко това и различните
видове конструкции (може да бъдат с цяла греда, с телескопична греда и рама с хидравлично падащи рамена) сеялките
са подходящи за всякакви условия на работа. Имат работна
широчина от 2,5 м до 9 м при възможно междуредие 37,5 80 см; 45 - 80 см и 20 - 80 см.
Земеделските стопани могат да разчитат на машините
KUHN в България и на добре подготвените специалисти на
Мегатрон, които се грижат за поддръжката.
Иван Гарибски, продуктов специалист в Мегатрон ЕАД

ИНОВАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 3
те имат 6 лева данък на година и използват всички
техни преференции. Другото
им преимущество е, че може
да се карат с книжка за мотопед, категория М.
В началото бяхме започнали с леки коли, но преценихме, че етапът за тях все
още не е напълно настъпил и
проблемите по узаконяване
и сертифициране не са малки. Интересите на фирмите
са големи, затова решихме
да заложим на задоволяване на нуждите на масовия
потребител. Вече сме планирали да направим превозно
средство с четири колела,
но габаритът и формата му
се запазват като при триколките.
Преимуществото
на трите колела все още е
достатъчно добро. Когато

започнеш да вършиш работа, броят на колелата не е
от особено значение, а да
е икономически изгодно и
сравнително евтино.
Предлагаме и слънчевите
панели, които имаме, гарантираме на потребителите си
почти независимост от енергозахранване и слънцето е
достатъчно. Особено през
лятото няма проблем да се
движим навън и батерията да
се зарежда. Имаме клиенти,
които са изключително доволни и масово ги използват.
Ориентирани сме към
потребителското
търсене.
Опитваме се да направим
едно решение, с което да
изработваме
триколките
си по желание на клиента.
Повече от нещата са пожелани от тях. Не се стремим
да произвеждаме серийни

модели, а по-скоро ориентирани според изискванията
на клиента. В края на миналата година продадохме
няколко на община София в
Борисовата градина и в Южния парк. Дори пожелаха и
прахосмукачка, която също
предстои да направим. Тя
може да се монтира в триколката и да се сваля. Безшумно се движи по улиците
и изсмуква листата, които
влизат в каросерията на
триколката и тя автоматично
се изпразва.
Имаме и други новости,
които също са интересни.
Разработихме независим
енергоизточник – слънчев
панел и вятърен генератор,
който произвежда 6 киловата енергия на 220 волта
от слънцето и от вятъра. Ако
някъде има къща без достъп

на ток, например, автоматично може да се включи
машина към независимия
енергоизточник или да го
използваш по какъвто начин
искаш. Обмисляме да се
включим с него в тазгодишното издание на Отличието
„Принос в механизацията
на земеделието”, за да покажем последните си иновативните продукти. Разработихме и едно атрактивно
електрическо влакче с дватри вагона, което престои да
финализираме.
Някои от нещата не са
новост, но когато са приведени в действие и са реализирани, ефектът е реален.
През тази година си пожелавам да продължим да работим със същите темпове и
да сме още по-ефективни.
Доника Асенова
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IN MEMORIAM
Инж. Дечко Пенев Дечев
Той е роден
на 15.01.1934 година в гр. Ямбол.
През 1942 година
семейството
му
се премества в гр.
Русе, където преминават детските
и юношеските му
години. Завършва
механотехникум и
инж. Дечко Дечев
като ученик участва в построяването на Дунав мост.
След средното си образование отбива
военната служба в гр. Сливен. Приет
е във ВИМЕС-Русе, където завършва
висше образование като инженер по

ХИБРИД КНЕЖА 320
Хибридът (фиг. 1)
е в групи 300-400 по
ФАО. Вегетационният
му период е 105–110
дни. Растенията са
високи
260-280
см,
неполягащи. Дължината на кочана е 25 см.
Броят редове е 14.
Зърното е жълто на
цвят, тип конски зъб.
Добивите са: без напоФиг. 1
яване – 1000 кг/дка, с
напояване – 1200 кг/дка. Оптималната
гъстота е: без напояване – 6500 р/дка,
с напояване – 7500 р/дка.
Създаден е по класически метод на
селекция в Институт по царевицата Кнежа.
Хибридът е нов, ранен, високодобивен с отличен фитосанитарен профил
по отношение на стопанско значими
болести. Прибира се със стандартна
влага. Спестяват се разходи за допълнително просушаване. Обогатява
набора от хибриди в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите навреме
и създава възможност за качествена
подготовка и засяване на есенно-зимните култури в оптимален агротехнически срок. Хибридът съчетава много
добре продуктивността и устойчивостта
към икономически значими болести и
неприятели.
Автори: доц. д-р Димитрина Илчовска, доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р
Наталия Петровска, доц. д-р Валентина Вълкова
ХИБРИД ЗА ФУРАЖНО ЗЪРНО КНЕЖА 564
Царевицата хибрид Кнежа 564 е с
оригинален произход. Това е средно
късен хибрид царевица за зърно, група
500 по ФАО. Създаден е в Института
по царевицата – Кнежа от доц. д-р Георги Йорданов по метода на двулинейната хибридизация между генетично
отдалечени селекционни материали.
Според групата на зрялост е средно
късен хибрид царевица за зърно, група 500 - 550 по ФАО. От поникване до

експлоатация и ремонт на земеделска
техника.
По разпределение е назначен за
инженер в ТКЗС в с. Иваново, Русенско, впоследствие АПК Иваново. Тук
преминава целият му трудов живот
като главен инженер. През този период е показал висок професионализъм,
за който му е връчен златен орден на
труда. След пенсионирането си продължава да работи в с. Иваново.
През целия си съзнателен живот
отдава своите знания и опит за израстването на по-младото поколение и
техническото издигане на земеделието.
Инж. Дечко Дечев почина на 1 февруари 2020 г. Той остави светла диря,

ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА
пълна зрялост
достига за около 125-128 дена.
Хибрид Кнежа 564 е с доказани възможности за много
високи добиви
зърно при близка до стандарта
влага, потвърФиг. 2
дени официално
от изпитванията както в България, така
и в Сърбия и Румъния. При неполивни
условия, на отделни пунктове, от него
реално са получени около 1400 кг/дка
стандартно зърно, а при поливни условия – около и над 1600 кг/дка стандартно зърно с влага при реколтиране
около 16%.
Височината на растенията достига
около 280-300 см. Те са здрави и устойчиви на полягане, с добър хабитус и
едри листа. Нормално изхранват по
около 1,2-1,5 средно едри кочана заложени на височина 110-120 см. Кочаните
са средно едри, 21-22 см дълги, добре
оформени с висок рандеман на зърно.
Какалашката е тънка със светло червен цвят.(фигура 2.).
Зърното е ярко жълто, тип конски
зъб, с тегло на 1000 зърна над 400 гр.,
лесно се отделя (рони) от какалашката.
Рандеманът на зърното е висок – около
87% от теглото на кочана. Бързо изпуска влагата към нормалния срок на
жътва.
Царевица Хибрид Кнежа 564 е доказано високодобивен средно късен царевичен хибрид, подходящ за отглеждане за зърно и растителна биомаса.
При естествени условия на отглеждане
е устойчив на полягане и на по-важните икономически болести и неприятели.
Подходящи гъстоти на посева при неполивни условия са около 5000-5500 р/дка,
а при поливни 6500-7000 р/дка.
ХИБРИД КНЕЖА 565
Хибридът (фиг. 3) е в групи 500-600
групи по ФАО. Вегетационният му период е 125-130 дни. Растенията са високи 200-220 см, неполягащи. Броят
редове е 14-16. Зърното е жълто на

почит и уважение във всички, които
го познаваха. До последния си час не
прекъсна връзката си със своите колегите и с жителите на с. Иваново, които
ще го помнят с неговите трудолюбие,
честност, отзивчивост, доброта и любов към хората и новостите.
Инж. Дечко Дечев отдаде ум и сърце, за да се създаде механизирано съвременно земеделие, управлявано от
професионалисти – инженери и механизатори.
Дечко, ще ни липсва твoята усмивка, доброта и надежда, че хората могат
да станат по-добри.
Поклон пред паметта му!
От близки, приятели и колеги

цвят, тип конски
зъб Добивът е: без
напояване – 1100
кг/дка, с напояване
– 1350 кг/дка. Оптималната гъстота
е: без напояване –
5500 р/дка, с напояване – 6500 р/дка.
Създаден е по
класически
метод
на селекция в ИнФиг. 3
ститут по царевицата – Кнежа.
Хибридът съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести и неприятели по
царевицата. Подходящ за отглеждане
при сухи и поливни условия, зърно и
силаж. Стабилен добив и устойчивост
на променливи климатични условия.
Бързо изпуска влагата, реализира висок добив.
Хибридът съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести и неприятели по
царевицата.
Автор: доц. д-р Наталия Петровска
ХИБРИД КНЕЖА 648
Хибридът (фиг. 4)
е в група над 600 по
ФАО. Вегетационният
период е 135 дни. Растенията са високи 220230 см, неполягащи.
Дължината на кочана –
22-24 см. Броят редове е 12-14. Зърното
е жълто на цвят, тип
конски зъб. Добивът е: без напояване
е 1220 кг/дка, с напояване е 1400 кг/дка.
Фиг. 4
Оптималната гъстота
е: без напояване – 5000 р/дка, с напояване – 6000 р/дка.
Създаден е по класически метод на
селекция в Институт по царевицата –
Кнежа.
Хибридът съчетава висока продуктивност
и
устойчивост
към
Продължава на стр. 10
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ИНОВАЦИИ НА „АГРА 2020“
МАШИНИТЕ FROST BOSS C49 ЗАЩИТАВАТ ОТ СЛАНА
Сланите се проявяват,
когато овощните дръвчета
са най-чувствителни към отрицателни температури. Загубите от пролетни измръзвания могат да достигнат до
100%. Най-разумното решение е ползването на машини
за вятър.
Фермерите се сблъскват
основно с два вида студ –
студен фронт и температурна инверсия.
Студеният
фронт
е
свързан с движение на големи въздушни маси, които довеждат до трайно и
значително охлаждане, на
което не може да се противодейства, освен с покриване на градините. Хортисмарт
Солюшънс предлага решения за отглеждане на плодове под полиетилен, които

в комбинация с подкоронно
микродъждуване
гарантират до 100% опазването на
реколтата. Инвестициите в
подобни конструкции се изплащат за по-дълъг период
от време – от 5 до 10 години.
Вторият вид пролетни
студове са температурните инверсии. Всъщност те
се проявяват целогодишно
на наблюдаваната площ,
но агроикономическият им
ефект се усеща най-силно в

find@hortismart.solutions
www.hortismart.solutions
www.horti-smart.com
0898 444 133

ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА

Продължава от стр. 9

икономически важни болести и неприятели по царевицата. Подходящ за произ-

водство на зърно и силаж.
Висока адаптивност на биотичен и абиотичен стрес.
Стабилен добив при различни условия на отглеждане.
Реализира висок добив на
зърно и биомаса. Хибридът
съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести и
неприятели по царевицата.
Автори: доц. д-р Наталия
Петровска, доц. д-р Иванка
Генова
По материали на ИЦ, Кнежа

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА
 Хибриди от всички групи на зрялост и направление на
използване за зърно, силаж, специални, захарни,
пукливи и др.
 Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и
посевен материал при поливни и неполивни условия
 Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени
линии за производство на родителски компоненти и
хибридни семена
 Научно-методично обслужване, авторски контрол,
обучение на кадри и лабораторни анализи
Кнежа, 5835, тел. 09132 7163, 7507, факс: 09132/7711;
e-mail: mri_kneja@abv.bg

СОРТ САШЕЦ - ПШЕНИЦА

Благодарение на много
добрата съвместна работа
между ИРГР, Садово и ИПК,
Чирпан е създаден сорт Сашец от колектив доц. Златина Ур, проф. д-р В. Божа-

нова (снимки 1 и 2 ), гл. ас
Р. Чипилски, гл. ас. д-р Евг.
Димитров, ас. Теодора Ангелова и земеделски техник Магдалина Костова.
Обикновената
зимна
пшеница Сашец има лежаща
розетка.
Средно
ран сорт,
изкласява
2 - 3 дни
след сорт
Садово 1.
Вегетационният

Иновации
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периода на цъфтеж и началните фази
на развитие на плода при овошките и
лозята. За температурните инверсии е
характерно, че винаги се появяват след
топли дни и при ясна безоблачна вечер. Нагрятата през деня почва изстива през нощта, като най-силно това се
проявява рано сутрин преди изгрева на
слънцето. Топлият въздух се издига нагоре и се задържа на височина от 10 м
до 50 м. Това определя и височината на
тавана на инверсията. При инверсии е
характерно липсата на силен вятър, но
винаги се наблюдава слаб ветрец, обикновено носещ се по течението на река,
асфалтов път или дере, разположени в
близост до градините. Движението на
студените въздушни маси е винаги от
високи към ниски точки. Понякога фермери съобщават за движение в обратна
посока, което най-често представлява
запълване на ниско разположени падини и тяхното “преливане” към по-високи участъци от градината. Фермерите
трябва да се опитват да осигурят свободното преминаване на студените течения, като почистват ниските части на
градините и не създават допълнителни
прегради. В същото време е добре да
създават бариери за студа във високите части на насажденията. По границите в ниските и високите коти на градината може да се разположат печки на
течно или твърдо гориво, които да спомагат за затопляне на преминаващите
въздушни потоци.
Най-доброто решение за предпазване на овощни градини и лозя от пролетни студове, при температурни инверсии, е инсталиране на машини за вятър
Frost Boss C49. Всяка машина има обхват от 60 до 80 декара, според наклона
на терена и въздушните течения. Витлата на перката са разположени под ъгъл
от 6 °С на височина 10 м, за да свалят
топлия въздух от горните слоеве надолу към овошките. Перката се върти и
около оста на колоната на 360 градуса.

Времето за един пълен кръг е 6 минути.
Защитаваната площ има овална яйцевидна форма, която зависи предимно
от лекия вятър, характерен за конкретното място.
Хортисмарт Солюшънс предлага на
своите клиенти и климатични станции,
с които се определят точно температурните инверсии, тяхната стойност и
посоката на въздушните течения рано
сутрин. Според разликата в температурите между горния и долен въздушен
слой, перката може да осигури защита
до - 5°С. Наблюдавани са случаи и на
защита до - 8°С, но това не може да
се гарантира. Защитата при сериозно
понижаване на температурата може да
се подсигури с комбиниране на перката с други методи на защита, ползващи
вода, газ или твърдо гориво. Хортисмарт Солюшънс проектира мястото на
разполагане на перките Frost Boss C49,
като извършва монтаж и поддръжка
на машините за вятър. Като опция се
предлага дистанционно онлайн наблюдение на перките, включително показателите на двигателя, като температура
и налично гориво, времето за работа
на машините, температурите при растенията и на височина 10 м, посоката
на вятъра и неговата скорост и други
важни показатели. Скоростта на вятъра
е важна и за сигурността на машината,
която спира при скорости над 10 км/ч
и стартира отново при стихване на вятъра. Наличието на вятър по принцип
обезмисля и работата на машината,
като при спирането се спестяват пари
за гориво. Двигателите работят с дизелово гориво.
Машините за вятър Frost Boss C49
са доказан метод за защита на реколтата от слани повече от 20 години, за
разлика от предлаганите напоследък
мобилни решения с газ. Печките на
твърдо гориво и стационарните решения с газ са добър метод за защита на
малки площи под 20 дка и се предла-

гат в портфолиото на Хортисмарт Солюшънс. В допълнение към машините
за вятър, фирмата предлага подкоронно дъждуване или съвместна работа с
печки на твърдо гориво или газ. Комбинираните решения могат да помогнат и
при температури под - 5 °С.
Черешите са най-податливи на студ
от фаза зелен бутон до започване на
падане на чашелистчетата (образуването на зелени плодове). За пример може
да се посочи, че в периода на пълен
цъфтеж цветовете могат да издържат
на температура от - 2°С около половин
час. В случаите, когато температурата
се понижи до - 4°С почти всички цветове ще загинат. При сините сливи
все по-често се наблюдават щети от
измръзване. Кайсията е силно чувствителна към сланите и в традиционните
райони на отглеждане не се влияе от
тях. В последните години ареалът на
отглеждане се разширява значително
и кайсиевите насаждения попадат под
неблагоприятното влияние на пролетните студове. Кайсията има лек зимен
покой и лесно стартира движението на
соковете при преждевременно затопляне. Ефективният метод за защита на
всички костилкови култури, популярни
за отглеждане в България е чрез машината за вятър Frost Boss C49. Все
по-често студовете засягат бадемови
насаждения в южните части на страната, както и ябълки и круши, които
също могат да бъдат предпазени с инсталиране на перки против слана. Frost
Boss C49 стартират автоматично и обдухват равномерно дърветата, без да
създават излишна турбуленция. Работят
на ниски обороти и значително по-тихо
от всички останали перки. Бързото им
изплащане и високата ефективност
на работа ги прави привлекателни за
производителите на плодове и грозде
в България и региона.
По материали
на Хортисмарт Солюшънс

СОРТ САШЕЦ - ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА
му период за годините на изпитване е средно 214 дни, като варира от
209 – 233 в зависимост от метеорологичните условия. Формира гъсти
и изравнени посеви. На квадратен
метър се развиват около 730-750 класоносни стъбла. Височината на стъблото е около 90-95 cm. То е изправено вертикално, т.е е устойчив на
полягане. Устойчив е на оронване плевевите му са средно разтворени,
наравно на стандарта. Толерантен е
на кафява ръжда и брашнеста мана
по пшеницата и е устойчив на черна и жълта ръжда. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро
зърно – абсолютна маса около 43-47
g. Хектолитровата му маса е равна до тази на Садово – 72-78 kg/hl.
От направените тригодишни пълни
технологични проучвания и анализите
на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
(ИАСАС), които са почти идентични,
може да се заключи, че сорт Сашец

е с много добри технологични покозатели и напълно отговаря на изискванията на ИАСАС за група А на качествените пшеници.
Сортът е както висококачествен,
така и с добра добивност. В Садово
средно за четиригодишен период на
сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно от 7,07 t/ha, което е
отлично съчетание за сорт от група А,
където се наблюдава отрицателна корелация между качество и добив. Той
е сорт с икономично използване на
азота – най- високите му добиви са
при ниво на торене N 6 или 12 kg/da
активно вещество.
Сортът е постижение за високо качество. При него е постигнат баланс
на високо качество и добра добивност.
Средно за четиригодишния период на
сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно от 707 kg/ha. Сашец
е икономичен сорт – най- високи добиви се получават при ниво на торене
N6 или N12 kg/da а.в.
Стойностите на технологичните по-

казатели са като за група А, в която е
признат. Притежава много добра продуктивна братимост и формира плътен
посев, което е гаранция за високи добиви. Има оптимална височина на стъблото около 90-95 cm за условията на
България, не поляга. Притежава едри
продуктивни класове, които са много
добре озърнени. Зърното му е едро и
абсолютната маса е 43-47 g. Притежава
много добра студоустойчивост и сухоустойчивост.
Най-важното иновативно предимство на сорт Сашец е съчетанието на
високо качество и добър потенциал
за добив, както и ефективното използване на азота за формиране на
единица продукция. Това съчетание
ще доведе до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати за фермерите. Сорт Сашец е
с много добра продуктивна братимост,
със средноедро зърно и с дълъг много
добре озърнен клас. Притежава отлични хлебопекарни качества.
По материали на ИРГР, Садово
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ЛЮЩАЧЕН АГРЕГАТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД
Продължава от стр. 7
аспирация със затворен цикъл ELICA ABZ.
Постоянните иновации и
бързото развитие през годините утвърждават ELICA като
предпочитан партньор на
български и международни
компании действащи на пет
континента.
Постиженията
на компанията се основават
на продължителната работа
с индивидуални преработва-

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

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



ИМАТЕ ПРОБЛЕМ НИЕ СМЕ ВАШЕТО
РЕШЕНИЕ !

ТЕХНОЛОГИИ:

телни линии, разположени
непосредствено до собствена производствена база.
По материали на Елика
Елеватор
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