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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www.zemedelskatehnika.com

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

ПРОЛЕТНА СЕИТБА • БИОЗЕМЕДЕЛИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ • ИНОВАЦИИ

www. nolis-bg.com

НАДРОБИТЕЛ ЗА ДЪРВЕТА И ХРАСТИ SEPPI М MIDIFORST 225
От най-известния производител на надробители и мулчери – SEPPI M
Надробява дървета и храсти с диаметър
до 25 см. дебелина.
Работна широчина – 225 см, Тегло - 1470 кг.
Габарити: 254/112/120 см.
Работни органи – фиксирани ножове от
карбид-волфрамова сплав – 48 броя
Брой р
ремъци – 5 бр., Хидравлично повдигане
на капака.
Плъзгачи за регулиране нивото на работа
спрямо земята до 6см - подсилени с усилени
метални подложки, Предна и задна защита
срещу изхвърляне на материал – двойни
вериги, 3 реда контраножове за
по-добро смилане
Фабричен карданен вал, Редуктор 1000 об/мин.
Триточкова навесна система Cat 2.
Работна скорост – 0-5 км/ч, Необходима
мощност на трактора 130 к.с.
Механична рамка за поваляне на дървета

СЕЦА
12 МЕ ИЯ
НЦ
ГАРА

16‘000 € без ДДС

Свържете се с най-близкия до Вас регионален търговец на ВАРЕКС.
гр. София, 1000, ул. “Париж”, № 8, тел.: 02 930 9970, varex@varex.bg, www.varex.bg
София: 0887969528, Пловдив: 0885005061, Ст. Загора: 0884133711, Монтана: 0884163813,
Враца: 0884195708, Русе: 0882933315, Плевен: 0884121845, Добрич: 0885099924

Директни сеялки KINZE на предсезонни цени
Вземете новата
12-редова директна
сеялка KINZE 3605
на преференциална
предсезонна цена

• 99% точност
• По-голяма печалба
• Лидер в
производителността
• Ненадминато качество
• Лесни за употреба

Пакетирай и спести в комбинация
с трактор New Holland по избор
на специална пакетна цена

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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СЕМИНАР ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

В периода 25.01.2021 г. - 03.02.2021 г.
се проведе втори онлайн обучителен
семинар за палестинските партньори
по проект „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта
на прецизното земеделие“.
Домакин на научния семинар бе
Университетът в Патра, Гърция. Неговият ректор проф. Christos J. Bouras,
откри събитието и пожела на всички
участници ползотворна работа. Кратко обръщение към участниците направи и проф. Efstratios
Gallopoulos, ръководител на катедра „Компютърно инженерство и информатика“ от същия университет. Сърдечни поздравления към участниците отправиха проф. Samir Al-Najdi,
вицепрезидент по академичната работа в университета AlQuds Open University (Палестина) и д-р Nedal Al-Jayousi, директор на Националния офис “Еразъм” в Палестина. Проф.

Николай Михайлов (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
представи работната програма на семинара и даде начало
на събитието.
През първия ден гл. ас. д-р Сехер Кадирова представи
модула „Приложение на сензори в прецизното земеделие
– теория и виртуални лаборатории“. Тя запозна участниците с основните технически параметри и характеристики на
някои видове сензори и тяхното приложение в модерното
земеделие. Д-р Кадирова демонстрира практическо виртуално изследване на тензометричен сензор.
Доц. д-р Цветелина Георгиева изнесе лекция на тема
„Приложение на безжични сензорни мрежи в прецизното земеделие – теория и виртуални лаборатории“. Тя отдели особено внимание на приложението на LoRa, Zigbee и други
базирани безжични сензорни мрежи в прецизното земеделие. В практическата част бе представена методика за изчисляване на енергийната консумация при приложение на
безжичните мрежи
Продължава на стр. 4

СЕИТБА НА ОКОПНИ КУЛТУРИ
Видове сеитба
Технологичната
операция сеитба
включва разпределение на семената
по площта на полето и заравянето
им в почвата на
определена
дълбочина. Съществуват две класификации за видовете сеитба: според
профила на повърхността и според
разпределението на семената по площта.
Според профила на повърхността
сеитбата бива два вида – гладка и релефна (фиг. 1). Гладката сеитба бива
обикновена и стърнищна. При обикновената сеитба почвата се обработва предварително по цялата работна
ширина на машината (равен профил
– фиг. 1, а), след което семената се
залагат в нея. Тя се прилага при нормални почвено-климатични условия.

При стърнищната (директната) сеитба
(фиг. 1, д) почвата се обработва на
редове, в които се залагат семената.
Тя се извършва предимно след зърнено-житни култури и има това предимство, че се запазва стърнището между
редовете. Ето защо се препоръчва за
почви, подложени на ветрова и водна
ерозия. Освен това за обработката на
почвата се изразходва по-малко енергия. Релефни профили се използват
при засушливи и при влажни климатични райони (фиг. 1, б, г) и при отглеждане на някои зеленчукови култури –
т. нар. висока равна леха (фиг. 1, в).
Според разпределението на семената сеитбата бива редова, лентова,
точна и разпръсната. При редовата
сеитба семената се внасят в почвата
в един непрекъснат поток на редове,
които са разположени един от друг на
определено междуредово разстояние b.
Когато b = 7–10 сm, сеитбата се нарича
тесноредова, при b = 10–25 cm – обикновена редова, а при b = 25–110 сm –

широкоредова.
При лентовата сеитба няколко реда
образуват лента. Разстоянието b се
нарича вътрелентово разстояние, b1 –
междулентово разстояние, а b2 – разстояние между средите на лентите.
Обикновено b1>b2, а b2>n, където n е
броят на редовете в лентата.
При точната сеитба семената се
разполагат в редове, но на определено разстояние (стъпка) вътре в реда.
Тя бива единична, единично-гнездова
и квадратно-гнездова. При единичната
Продължава на стр. 8

Фиг. 1. Профил на повърхността при засяване: а) равен профил; б) гребеновиден, в
един ред засяване; в) лехови, в два и повече реда засяване; г) браздови; д) стърнище

ПОДСИГУРЕТЕ СЕ СРЕЩУ СЛАНИТЕ С ПЕРКИТЕ FROST BOSS
И тази година наблюдаваме топла зима, която за
пореден път ще завари мнозина овощари и лозари неподготвени. През миналата
година сланите в Централна
и Североизточна България
„обраха” реколтата на мнозина в аванс. Сериозно пострадаха производители на
череши, сливи и кайсии. Не
бяха пощадени ябълковите и
прасковени градини. Дълги
години производителите на
плодове правят отчаяни опити да спасят реколтата си с
палене на слама, което не
работи ефикасно при температури под минус 1 градуса.
Решение на проблема има
и то се прилага успешно в
България в градините на Агротайм край град Исперих.
Хората го наричат перка

против слана, а производителят от Нова Зеландия го
е кръстил машина за вятър
Frost Boss C49. Машините
за вятър са познати на овощарите в южното полукълбо
и Америка от много години.
В Европа навлизат наскоро
и България е сред първите
държави внедряващи иновативната технология.
Ще ви запознаем с опита
на двама от възползвалите
се от държавната помощ
фермери, работещи в различни краища на България.
Те са сигурни в богатата и
качествена реколта, която
да реализират на пазара с
добра възвръщаемост през
настоящата година. При тях
ни водят специалистите по
сланите от „Хортисмарт Солюшънс” ЕООД, които са

избрани и обучени от новозеландската фирма за свой
представител за България.
Градината на Цветослав
Боянов с 69 дка насаждения
с интензивни сортове сливи
е съфинансирана с европейски средства по подмярка
4.1 и тази година производителят очаква да получи първата добра реколта от около
300-400 тона сливи. Отглежданите сортове са три – Лепотица, Йо-Йо и Стенли, с
различни етапи на зрялост,
за да се обхване по-дълъг
период на предлагане. Боянов ефективно инвестира в
капково напояване и торене,
за да постигне висок добив.
До миналата година пред
овощаря стоеше проблемът
със сланата и измръзването, който е трябвало да се

реши трайно. „Проблемите
със сланата в нашия регион
са големи, защото овощната градина е близо до река
Осъм, където има силно течение през пролетта“, обяснява Боянов, за градината си
край град Летница. Но това
има и положителна страна,
защото забавя развитието
Продължава на стр. 4

Земеделие
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

ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
“СТЕФАН ЦАНОВ”
гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 5, тел.:/факс: 09132 73 76,
e-mail: pgz_kneja@abv.bg, www.pgzemedelie.weebly.com

ЗА 2021 – 2022 г.
ПРЕДЛАГА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО:
• Специалност: Механизация на селското стопанство,
професия: Техник на селскостопанска техника
• Специалност: Агроекология,
професия: Агроеколог
• Специалност: Автотранспортна техника,
професия: Техник на автотранспортна техника
• Специалност: Бизнес администрация,
професия Офис мениджър
• Специалност: Селски туризъм,
професия: Организатор на туристическа дейност
• Специалност: Системно програмиране,
професия: Системен програмист
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ДОКАЗАНА СЕЛЕКЦИЯ
ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ
Институтът по царевицата, гр. Кнежа, предлага на семенния пазар през
2021 г. следните хибриди, които са
включени в Официалната сортова листа на Р. България:
Гр. 300-399 и 400-499 по ФАО –
Кн 307, Кн 310, Кн 317 (нов), Кн 320 (нов),
Кн 435, Кн 442 и Кн 461 (нов) – тези
хибриди са от най-търсените групи на
зрялост от земеделските производители
за зърно. Подходящи са за отглеждане
във всички региони на страната и могат да се използват за
втора култура. Освобождават площите по-рано, притежават
висок добив и стандартна влага при прибиране. Имат висок перформанс индекс. Притежават отличен фитосанитарен профил. Адаптирани са към условията на отглеждане
в страната, притежават висока екологична пластичност и
стабилност. Подходящи са за
индустриални цели и намират
широко приложение в хранителната промишленост за получаване на грис и брашно.
Гр. 500-599 и над 600 по
Продължава на стр. 9

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ”

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

• Специалност: Говедовъдство,
професия: Техник – животновъд
• Специалност: Производител на селскостопанска продукция,
професия: Фермер

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” има 112-годишна история в областта на земеделското образование. Училището е с изцяло
обновена сграда и разполага с богата
материална база. За професионалното
израстване и развитие на учениците се
грижат 38 висококвалифицирани преподаватели.
Днес в него се обучават 418 ученици в 20 паралелки от осми до дванадесети клас по следните
специалности: Дневна форма
на обучение по специалности:
Системно програмиране; Селски туризъм; Механизация на
селското стопанство; Механизация на селското стопанство
– (дуална форма на обучение);
Автотранспортна техника; Автомобилна мехатроника – (дуална форма на обучение);
Растителна защита и агрохимия (с разширено изучаване
Продължава на стр. 7

МАШИНИ ЗА ВЯТЪР

www.hortismart.solutions
www.horti-smart.com
0898444133, 0898444180
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СЕМИНАР ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава от стр. 2
Третият модул от обучителния семинар: „Използване на
GPS системи в земеделието – теория и демонстрации“
представиха колегите доц. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р
Чавдар Везиров. Те фокусираха вниманието на обучаемите
върху възможностите за картографиране на полета и информация за почвата, картографиране на растенията, приложение на IoT в земеделието, използването на GPS технологии
при управление на селскостопански машини, интелигентни
системи за вземане на проби от почви и др.
Ladislav Toth (Словашки аграрен университет, Нитра,
Словакия) разгледа въпроси от модула „Системи за управление, използвани в земеделието – теория и виртуални лаборатории“. Той представи основни сведения за системи
за управление с отворен и затворен цикъл, ПИД закони за
управление, изкуствени невронни мрежи и „интелигентни“
ферми. В практическата част демонстрира цялостна разработка на система за мониторинг на оранжерии в програмна
среда LabVIEW.
Доц. д-р Борис Евстатиев запозна палестинските колеги
с характеристики и източници на големи масиви от данни,
методи и софтуерни продукти за техния анализ. По време
на практическото занятие той демонстрира някои основни
подходи за анализ на данни, като регресия, класификация
и групиране на различни селскостопански количествени

и качествени параметри с приложен софтуер Orange Data
Mining. Д-р Цветелин Георгиев допълни тематиката с илюстрация на възможностите за осигуряване на ефективен статистически контрол на процесите (SPC) в земеделието чрез
практически пример.
През последния ден от научния семинар Lukas Vacho
(Словашки аграрен университет, Нитра, Словакия) презентира пред участниците основна информация в областта на
прецизното земеделие, като съдържанието бе фокусирано
върху технология, контролираща промените в процесите на
развитие на земеделски култури (Variable Rate Technology).
Тази модерна технология използва компютри, географска
система за позициониране (GPS) и географски информационни системи (GIS) за наблюдение и управленски решения, осигуряващи максимални добиви. Бяха представени
практически примери за приложение на технологията в прецизното земеделие.
Всички обучителни модули бяха съпроводени с подходящи видеоматериали и последващи оживени дискусии. В тях
се включиха над 50 участници.
На последната сесия се обсъдиха възможностите за
бъдещо партньорство - съвместни дейности в областта на
научноизследователската и учебна дейности.
Проф. Николай Михайлов,
Русенски университет “Ангел Кънчев”

ПОДСИГУРЕТЕ СЕ СРЕЩУ СЛАНИТЕ С ПЕРКИТЕ FROST BOSS
Продължава от стр. 2
на плода и удължава времето, в което се предлага на пазара. Той разучава и тества всички познати начини и
технологии, но опитът на колегите му
е помогнал най-много. Мобилните инсталации, стационарните и с прикачни
съоръжения на газ се оказват неприложими за неговите условия. Широкоразпространеният метод с палене на слама не пробва, защото знае от колегите
си, че не дава необходимите резултати,
а изразходва енергия и средства.
След обстойно проучване на предлаганата техника за защита от измръзване е намерил умно решение, в което
да инвестира. Вече ефективно се справя с измръзването на овошките с поставянето на машина за вятър. “Няма
по-съвременно средство за предпазване на овощните насаждения от слана“,
казва Боянов, след монтирането на
перка против слана на новозеландската фирма New Zeland Frost Fans.
Ефективната работа се обуславя от
няколко фактора, като например особеностите на терена – размери, форма,
наклон, вид на почвата и растителността и най-вече наличието на инверсия.
За да се избере оптималното място за
поставяне на перката, овощарят е разчитал на експертите на „Хортисмарт
Солюшънс” ЕООД, партньори на новозеландския производител за България.
Пак те са му осигурили климатичната
станция, която да докаже наличието на
температурна инверсия над овощната
градина.
Заради пандемията миналата пролет, се е забавил монтажът на машината срещу измръзване и са я пуснали
при последните слани. Въпреки това
ефектът от нея се е усетил незабавно.
В сравнение с колегите си в района,
овошките на Боянов са дали изключително вкусни и качествени плодове,

благодарение на машината за вятър,
която не е допуснала сланата да попари градината му. „Добре е да се търсят
умните и модерни решения, които не
зависят от човешкия фактор, а стартират автоматично. Сега разчитам на
“Хортисмарт Солюшънс” да ми подсигурят и наблюдението на перката през
интернет, което за съжаление не поръчах в самото начало,“ споделя ентусиазирано Боянов, след като разбра, че
перката е напълно автоматизирана и
се стартира при зададена от фермера
температура, напр. от 0.5 до 1.5 градуса. Така той вече има време да обмисли бъдещите си планове и къде да
съхранява богатата реколта. Овощарят
разполага с камера за съхранение на
110 т сливи. В близко бъдеще планира
да инвестира и в сушилня за плодове,
за да покрие нарасналото напоследък
търсене.
Тази зима времето е топло и може
да подлъже овошките да започнат да
цъфтят рано. Но пролетните слани няма
да бъдат проблем за черешовата градина до с. Сладък кладенец, Старозагорска област. Споделяме друг пример
за овощар инвестирал разумно в модерна машина за вятър FrostBoss C49
с четири витла. Преди да се довери на
перката за защита от слана, фермерът
се е борил с измръзването чрез третиране с препарати и палене на бали,
но без особен успех, особено при младите насаждения. Той ни споделя, че с
фирмата се познава отдавна, покрай
реализираните проекти за отводняване и подземно капково напояване на
младите череши. Перките против слана
са го впечатлили веднага, след като е
разбрал за дългогодишния опит на New
Zealand Frost Fans в иновациите и производството на перки против слана за
овощари от Нова Зеландия, Австралия,
Чили, Аржентина, САЩ и Турция. Ма-

шината за вятър FrostBoss C49 е усъвършенствана до най-малкия детайл,
за да е максимално ефективна и безшумна и неслучайно е най-продаваната
от производителя перка.
От „Хортисмарт Солюшънс” обръщат внимание на редица други
предимства на перките против слана, като нейния автоматичен старт и
стоп, мониторинг през интернет, професионалните двигатели 150 к.с. и
автоматизация на Перкинс и Лонсел,
алуминиевия кожух на двигателя, боядисан прахово и интегрирания в него
резервоaр с вместимост 500 л. Перката
е оборудвана с климатична станция и
сензори за старт при температури под
0,5 до 1,5 градуса и стоп при достигане
на същите или по-високи. При пориви
на вятъра над 8 км/ч машината спира да произвежда вятър и се включва
отново при намаляване на силата му.
Голямото предимство е възможността
за дистанционно наблюдение на показателите на двигателя, климатичните параметри и работата на перката.
Предимствата са много и можете да се
запознаете с тях на сайта на фирмата
www.hortismart.solutions.
Доказано съществува лесноразбираем метод за защита от пролетните
слани – машините за вятър. Те са добра инвестиция за овощари и лозари,
която се изплаща бързо - от една до
три години. Освен това фермерите могат да се възползват от европейско финансиране по мярка 4.1 или от държавната схема за подпомагане „Помощ за
инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна
земеделска продукция“.
По материали на
“Хортисмарт Солюшънс” ЕООД
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ

ТРАКТОРИ
Марка / модел

К.С.

John Deere 6150M
John Deere 6150M
John Deere 6910
John Deere 6920
John Deere 7430
John Deere 9620RX
Case Magnum 250
Fendt 927 Vario
New Holland T5.105

150
150
140
155
170
620
250
270
105

Година на
производство
2013
2014
2000
2005
2008
2016
2009
2007
2014

Моточасове
4900
3788
8576
8321
9181
1100
7700
6533
4455

К.С.

John Deere
John Deere
John Deere
John Deere
John Deere
ДРУГИ

255
302
302
302
590

W540C
W650
W650
W650
S690

Година на
производство
2010
2010
2008
2008
2011

Технически
данни

Моточасове
3506
3223
6353
6210
3786

Година на
производство

Култивиращ агрегат Kuhn
2013
Performer 4000
Тороразпръскваща
36/18 м,
2009
машина Kuhn
бункер 3000 л
За контакти: 0888 586242, „МЕГАТРОН” ЕАД

Марка / модел

К.С.

JOHN DEERE 2256
CASE IH 2188E
CASE IH 2188E
CLAAS MEGA 218
CLAAS TUCANO
ТРАКТОРИ

240
381
380
270
275

Марка / модел

К.С.

VALTRA T191H
190
VALTRA T191H
208
VALTRA N143H
143
VALTRA N143H
143
ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ

Manitou MLT 845-120

Година на
производство

Моточасове

New Holland TX 65

280

2002

1370

Massey Ferguson - 7256

270

2003

5867

Massey Ferguson - MF7272

300

2004

5695

Massey Ferguson - MF7274 CEREA

340

2008

4250

Massey Ferguson - MF7370

360

2012

2180

Challenger - CH680

460

2011

2035

Марка / модел

К.С.

Massey Ferguson - MF4270
Challenger - CH85E
Massey Ferguson - MF8170
Massey Ferguson - MF6480
New Holland - TT75J
Valtra - T202V
ИНВЕНТАР

110
410
240
143
75
211

Година на
производство
1997
1998
1997
2004
2019
2009

Моточасове
8279
13873
10 000
14000
560
4857

Марка / модел
Plough - Gregoire Besson - SPSF – B9
Plough - GOIZIN - Orion 5+3 SBC
Сеялка - Sola Neumasem 699 - 450/36

Година на производство
2009
2013
2008

Продажба и наем на употребявани машини.
За контакти: 7007, 02 9309970, „ВАРЕКС”ООД; www.varex.bg
КОМБАЙНИ

ЗЪРНОКОМБАЙНИ

Марка / модел

К.С.

ТРАКТОРИ

КОМБАЙНИ
Марка / модел

Марка / модел

Моточасове
4000
4829
4280
5449
2005
Моточасове
5542
6435
6225
6690

22
19
23
25
68

000
000
000
500
000

€
€
€
€
€

Цена
28
30
36
33

000
000
000
000

Год. на
Локация
произв.
CR 9090 T3 с хедер Varifeed
530/571 2009
Русе
CX840 с хедер 20FT и колесар (МЧ 4950)
299
2005
Добрич
Challenger CH654B-09, хедер за бяла
378
2010
Плевен
жътва и количка (МЧ 2209/ 1385)
CASE, 2388 с хедер 20ft и колесар
325
2005
Русе
(24.07.19-МЧ 6840/ 5507)
John Deere W650 с хедер 6.00 m
350
2008 Стара Загора
Laverda 296LCS (5370 МЧ)
275
2009
Русе
Massey Ferguson 38
Стара Загора
Claas Dominator 108 SL
220
1994 Стара Загора
(5438 МЧ-14.10.20)
ТРАКТОРИ
Марка / модел

Цена

€
€
€
€

МотоЦена
часове
120
1050
25 000 €
За контакти: 042 919 700,
„ЗЛАТЕКС” ООД www.zlatex.com
К.С.

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

К.С.

T8.390 Т4А (29.01.19-МЧ 3121)

Год. на
Локация
произв.
340/ 389 2013 Стара Загора

T8050 (МЧ 7750)

320/ 350

2008

T8030 (МЧ 8000)

270/ 300

2009

Русе

304
340
125
240
330
235
270

2008
2013
2012
2014
2009
2003
2004

Добрич
Стара Загора
Плевен
Добрич
Стара Загора
Добрич
Стара Загора

Марка / модел

T8040 (МЧ 11091)
CASE Magnum 340 (МЧ 5498)
Deutz Fahr Agrotron K430 (MЧ 2700)
XT3-17221-21
CASE 335 (МЧ 10053)
CASE Magnum MX 240 (МЧ 10 000)
CASE MX270 (МЧ 14 506)
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

К.С.

Стара Загора

К.С.
на
КОФА
НОМ/ Год.
СКОР.
произ- ПРЕДЕН
МАКС водство
МОСТ
КУТИЯ
6в1
EPM
LB115B (МЧ 5860) 111
2006
4х4
да
PowerShift
За контакти: 0700 46 666, ИНТЕРАГРИ България АД;
www. interagri.bg

Марка / модел
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Култура

Сорт

Индетерминантни

0.5

Идеал

1.00

Aлено сърце
Розово сърце
Пауталия
Копнеж F1
Миляна

Детерминантни

Цена на дребно с ДДС
Пакетирани в опаковки гр. / лв.
1
5
10
100
Домати

150

Цена на едро с ДДС
Минимален брой опаковки / лв.
брой опаковки
за една опаковка /лв.
20 бр. от 1
10 бр. от 10
20 бр. от 0.5
20 бр. от 0.5
20 бр. от 1
5 бр. от 100
10 бр. от 1
20 бр. от 1
5 бр. от 100
20 бр. от 1
5 бр. от 100
20 бр. от 1

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

0.80
6.00
4.00
4.00
1.50
55.00
2.00
1.50
55.00
1.50
55.00
0.80

25.00
35.00

20 бр. от 1
10 бр. от 100
20 бр. от 1
10 бр. от 100
20 бр. от 1
20 бр. от 10
20 бр. от 0.5
20 бр. от 1
20 бр. от 1
10 бр. от 100
10 бр. от 100

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

2.50
40.00
1.50
20.00
1.50
3.50
1.50
1.50
1.50
20.00
30.00

18.00
25.00

20 бр. от 1 гр.
10 бр. от 100 гр.
10 бр. от 100 гр.

1.50
15.00
20.00

80.00

20 бр. от 5
20 бр. от 100
20 бр. от 5
20 бр. от 100
20 бр. от 5
20 бр. от 100
10 бр. от 100

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

5.50
75.00
5.50
75.00
5.50
75.00
10.00

10 бр. от 10 гр.
10 бр. от 100 гр.
20 бр. от 5 гр.
1 бр. от 10 кг.

1.50
10.00
2.00
750.00

7.00

5.00
5.00
2.00
3.00
2.00

60.00

60.00

60.00

Прометей

2.00

Тип чери

ИЗК Аля

1.00

Тип капия

Ивайловска капия

3.00

45.00

Капия УВ

2.00

25.00

Пипер

Зелен пипер
Лют пипер
Ратунд
Червен пипер за мелене
Салатни
Корнишони

Стряма
Милкана F1
Джулюнска шипка 1021
Български рaтунд
Букетен 50

2.00
2.00

4.00

2.00
2.00
Краставици

Тереза
Тони F1
Мерсия F1

2.00
1.00

Хибрид 15 F1

2.00
Пъпеши
6.00

Хибрид 1 F1

6.00

Победител F1
Десертен 5

6.00
2.00
Тиквички

Горнооряховска 1

80.00
15.00
2.00

Бистра F1
Мускатна тиква 51/17

Тиква

80.00

15.00

2.50
12.00

Ранно полско производство Пълдинер
Късно полско производство Балкан

Бяло главесто зеле
2.00
2.00

10.00

Кьосе 17

2.00

7.00

Пазарджишко подобрено 16

2.00

10.00

Пазарджишко червено
ИЗК Искра
Марси
Асеновградска каба 5

2.00

Броколи
Градински грах
Лук

1.00
2.00

2.00
15.00

20 бр. от 10
20 бр. от 10
20 бр. от 100
20 бр. от 10
20 бр. от 100
20 бр. от 10
20 бр. от 100
20 бр. от 10
20 бр. от 0.5
20 бр. от 100
20 бр. от 5
5 бр. от 100

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

1.50
1.50
8.00
1.50
6.00
1.50
8.00
1.50
0.80
1.50
1.50
12.00

за контакти: 032/ 915 12 27; Институт по зеленчукови култури “Марица“- Пловдив
Култура

Сорт

Цена

Ябълка

Флорина, Мелроуз, Грени Смит,
Муцу, Златна Резистентна, Фуджи,
Пинова, Бребърн

3 - 4 лв./брой

За контакти: 078 524036, Институт по земеделие – Кюстендил
Култура

Реколта

Сорт

СЛЪНЧОГЛЕД

2019
2020
2018
2020
2018
2018
2019

ХИБРИД ДАЛЕНА,
ХИБРИД ДАРА,
ХИБРИД ДЕВЕДА,
ХИБРИД ЕНИГМА
СОРТ ФАВОРИТ
ФАВОРИТ С1
ФАВОРИТ СП
СКИТИЯ,УСТРЕМ,
БЛЯН
ИЛИНА
ИЛИНА (Стокова
продукция)

ФАСУЛ

2020 (Б)
2020 (Б)

ЛЕЩА

2020

Цена без
ДДС
12 лв./кг

8 лв./кг
1.50 лв./кг
6 лв./кг
4 лв./кг
3 лв./кг

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

Култура, Сорт
Цена без ДДС
Царевични хибриди, 2020 г. - Кнежа 307, Кнежа 310,
Кнежа 317, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 560,
4.50 лв./кг
Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 613, Кнежа М625 и
Кнежа 683А.
За контакти: 09132/7507, 0897919570,
Институт по царевицата - Кнежа
Култура, Сорт
Овес
Грах – стокова продукция
Люцерна - Приста 3, Приста 5 и Роли сертифицирано първо размножение
Сертифицирано второ размножение
Лозов посадъчен материал

Цена без ДДС
500 лв./тон
700 лв./тон
7.00 лв./кг
6,50 лв./кг

Култура, Сорт
Цена с ДДС
Бели винени сортове, устойчиви на болести - 4.20 лв./бр.
Кристален и Мискет викинг
Десертни безсеменни - Зорница и Тангра
4.80 лв./бр.
Десертни сортове - Велика, Сияна
4.80 лв./бр.
Ряхово, Приста, Хамбургски мискет, Русенски мискет 3.60 лв./бр.
За контакти: 082 820 801,
Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”

Земеделие
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ”

Продължава от стр. 3
на английски език); Агроекология; Бизнес администрация; Трайни насаждения (защитена специалност); Полевъдство (защитена специалност); Задочна
форма на обучение по специалности:
Говедовъдство и Производител на селскостопанска продукция.
ПГЗ „Стефан Цанов” се утвърждава като конкурентноспособно училище, което осигурява гъвкаво, адаптивно, модерно, пазарно ориентирано
и качествено средно професионално
образование по актуални професии в
областта на земеделието за младежи
от Кнежа и региона. Стремежът на
професионалното образование в гимназията е да отразява социално-икономическия профил и състоянието
на пазара на труда и да се вписва в
общата визия за развитието на общината и региона. Стремим се да формираме знания и личностни умения у
учениците за активно взаимодействие
със социалната среда, уважение към
гражданските права и отговорности,
противодействие срещу проявите на
агресивност и насилие.
ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа е
с изцяло обновена сграда след реализиран проект от ОП „Региони в растеж“. Материалната база на гимназията покрива най-новите изисквания за
провеждане на учебен процес.
Практическите занятия с учениците
се провеждат в реални условия. Училището разполага с 833 дка земя, на
която отглеждаме предимно пшеница,
царевица, слънчоглед, грах и др. Обработката ù в часовете по учебна и
производствена практика се извършват с голям интерес от учениците, поради наличието на съвременна техника: трактори „Mc Cormicк“ С-105 МАХ
с GPS навигация, ТК 80, Т 150 К, ремаркета, плугове (навесни и полунавесни), култиватори, брани (дискови и
зъбни), сеялки (за редовна и точна се-

итба), сламопреса, косачка (навесна) и
комбайн Claas Lexion 430 с приспособление за слънчоглед и пшеница, влагомер. За обучение на учениците, получаващи категория В са осигурени два
учебни автомобила (Ситроен и Дачия).
За провеждането на учебна практика
има изградени учебни работилници по
специалните предмети. Учениците провеждат практики и в земеделски фирми
и организации, с които имаме добри
партньорски взаимоотношения. Там те
надграждат своите знания и умения.
От учебната 2019/2020 г. ПГЗ „Стефан Цанов“ има статут на иновативно
училище. Целта на иновацията е да
се осъвременят интерактивните методи на преподаване и оценяване на
учениците чрез използването на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система G Suite for
education. Учебните кабинети са изяло
обновени и разполагат с интерактивни дъски, LCD екрани, табла, дидактически материали и пособия със сбирки
от различни материали, схеми, макети
и други.
Успешно са реализирани шест
международни проекти по програма
„Еразъм +“, Ключова дейност КД1 и
Ключова дейност КД2: „Кариерно ориентиране по пътя към Европа”, „Технологична зависимост при подрастващите“, „Биоикономика за „зелени”
работни места по европейски модел”,
„Умни училища за подпомагане мотивацията на учениците”, „Биоикономика за
„зелени” работни места в земеделието
и селския туризъм” и „Туризмът като
привличащ фактор“.
Училището участва в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, чрез който ученици от 10-ти клас
специалност „Автомобилна мехатроника“ и 8-ми клас специалност „Механизация на селското стопанство“ проведоха първото си пробно стажуване във
фирмите партньори. Целта на проекта

е да се даде възможност на работодателите да наемат квалифицирани кадри
с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.
Гимназията има дългогодишен опит
при обучението на възрастни чрез обучителни семинари, курсове за придобиване на професионална квалификация
по професия и част от професия, курсове за придобиване на правоспособност кат. Ткт, Твк, ТвкЗ, ТвкМ и други.
Българската образователна система
е поставена пред истинско предизвикателство в момента, в който в страната
е обявено извънредно положение заради разпространението на COVID-19.
Гимназията е изградила стройна система, по която учениците да се обучават
дистанционно.
Професионалната гимназия трансформира целия учебен процес, като
постави ученика в центъра и промени
учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да станат
стандарт, а не събитие. Внедрената облачна платформа Google G Suite позволява всеки учител и ученик да разполага с електронен профил в домейна на
организацията. Успешно се реализира
дистанционно обучение в изградените
онлайн класни стаи чрез приложението Google classroom. Използват се възможностите на съвременните технологии за осъществяване на видео срещи.
Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи на преподаване и високият професионализъм на учителите
отговарят на най-новите изисквания
за високо качество на обучението,
което дава възможност за успешна
бъдеща реализация на нашите ученици в страната и чужбина.
Светлана Калапишева, директор на
ПГЗ „Стефан Цанов”, гр. Кнежа

ВЕСТИ ЗА АГРОБИЗНЕСА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021

17.02.2021 – ДФЗ
Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите
на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки
по „Национална програма от мерки за контрол на почвени
неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“
от 9 март до 14 май 2021 г. Финансовият ресурс по помощта
е 1,8 млн. лева. До 31 май стопаните трябва да представят
отчетни документи за извършените дейности по третиране
на картофените насаждения. Средствата ще бъдат изплатени до 22 юни 2021 г.
17.02.2021 – ДФЗ
До 26 февруари 2021 г. e кандидатстването и договарянето на средства по схемата на държавна помощ „Помощ
за участие на земеделските стопани в Схема за качество
за производство на семена и посадъчен материал“. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2
милиона лева за 2021 г. по схемата.
17.02.2021 – ДФЗ
До 30 септември в областните дирекции на ДФ „Земе-

делие“ се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта
GLOBALG.A.P. Финансовият ресурс по държавната помощ е
в размер на 100 000 лв.
Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите на плодове и зеленчуци. Кандидатите, в лицето
на земеделския стопанин или организацията, предоставят в
ДФЗ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P до 30 ноември
2021 г. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни
дни от представяне на документите.
15.02.2021 – ДФЗ
От 15 до 24 февруари 2021 г. се приемат документи по
мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната
програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 20192023 г. Мярката се прилага за първи път след въвеждането й
в националната програма. Предвиденият бюджет за 2021 г.
е малко над 3 милиона лева
Повече информация: www.zemedelskatehnika.com.
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Продължава от стр. 2
сеитба семената са поставени по едно. При гнездовата
сеитба семената са повече
(по 2–3) на едно място.
Разпръснатата сеитба се
прилага предимно за тревните семена, които се залагат върху повърхността на
почвата, а след това се заравят. При нея не може да
се осигури равномерност на
дълбочината на залагане на
семената.
За осъществяване на
различните начини на сеитба се използват различни
сеялки. Те биват: сеялки за
редова сеитба (редосеялки),
за точна сеитба (пунктирна
сеитба), за стърнищна сеитба (директна сеитба) и за
разпръсната сеитба.
Агротехнически
изисквания при
механизирано извършване
на сеитба
Те се основават на съответните показатели на
качеството, които за всяка
сеитба са сеитбена норма,
дълбочина на засяване и
схема на засяване. Сеялките
трябва да поддържат, постоянна във времето на работа,
зададената сеитбена норма,
да осигуряват равномерно
разпределение на семето и
на минералните торове по
площта и в редовете. Не се
допуска изсети семена да
остават на повърхността без
зариване с почва.
Отклонението от сеитбената норма не трябва да
превишава ±3%, а отклонението при внасяне на торовете е необходимо да бъде
в границите ±10%. Средната
неравномерност на изсяване между отделните сеещи
апарати да е до 3% при зърнените култури, до 4% при
бобовите култури и до 10%
при торовете.
Ботушите на сеялките да
осигуряват полагането на семената на уплътнено дъно на
браздата и да ги покриват с
влажна почва. Отклоненията от зададената дълбочина
на работа да са до 1 cm.
Отклоненията от ширината
на междуредията да са до
1 cm при редосеялките и до
3 cm при сеялките за точна
сеитба. Допуска се отклонение до 5 cm за граничните
междуредия при сеитба.
При сеялките за точна
сеитба се допускат не повече от 5% двойно изсети
семена в гнездо и до 5%
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пропуски. Повредените семена от сеещия апарат не
трябва да надхвърлят 1–2%.
При зеленчуковите сеялки
се допуска повреждане на
семената не повече от 0,3%
и отклонение от праволинейността на редовете до 2 cm.
Подготовка на семената за
сеитба
За сеитба следва да се
използва семенен материал,
който се подлага предварително на различни процедури, за да се осигури необходимото качество на работа
със сеялката като:
- Почистване на семената. От семето се отделят
всички примеси – недоразвити, спарушени и счупени
зърна на същия сорт и култура; семена от други култури;
семена от плевели, сламки,
други твърди примеси като
камъчета, пясък, бучки почва. Използва се зърночистачна или семечистачна машина;
- Сортиране – представлява сепариране на семената по големина, форма и
маса. Използва се зърночистачна или семечистачна
машина;
- Калибриране – извършва
се при семената от окопни
култури (царевица, слънчоглед и др.), чиито семена
се разделят на фракции по
големина, за да може да се
използват най-добре машините за сеитба на тези култури. Използва се семечистачна машина;
- Обеззаразяване – представлява третиране на семената с фунгициди и инсектициди срещу болести
и неприятели. Заедно с
обеззаразяването може да
се прилага и третиране на
семената с биостимулатор
и торове с микроелементи. Използва се машина за
обеззаразяване на семена;
- Дражиране – използва
се при семена с неправилна
форма, каквито са тези на
цвеклото и доматите. Заедно
с дражирането се прилага
и обеззаразяване, както и
третиране с биостимулатори
и торове – семената се „облепват“ с инертни материали, към които се прибавят
активни вещества. Извършва
се с машина за дражиране.
Сеялки за точна
(пунктирна) сеитба
Този тип сеялки служат за сеитба на семена
от окопни култури като ца-

ревица, слънчоглед, фасул,
фъстъци, соя, цвекло и др. С
тях може да бъде извършвана сеитба и на някои зеленчукови култури като пипер,
домати, лук и др. Наричат
се сеялки за точна сеитба
поради факта, че семената
се засяват в реда на точно
определено разстояние едно
от друго, наречено стъпка на
сеитбата.

Фиг. 2. Сеялка за точна сеитба
с четири секции и пневматичен сеещ апарат:
1 – вентилатор; 2 – бункер за
минерални торове; 3 – бункер
за семе; 4 – притъпкващо колело (валяк); 5 – сееща секция;
6 – маркир

За разлика от редосеялките, ботушите са разположени на големи разстояния
един от друг – междуредовите разстояния b са от 45 cm
при цвеклото, 60 cm при фасула, до 70 cm при царевицата и слънчогледа (фиг. 2).
Това е така поради нуждата
във вече поникнала и развиваща се култура да влиза
агрегат трактор–култиватор
за извършване на окопаване, подхранване, загърляне,
разрохкване, прокарване на
поливни бразди и др.
При тези сеялки за всеки засяван ред е обособена
секция – следователно сеещата машина има толкова
секции, колкото редове засява едновременно. Изработват се във варианти с четен
брой сеещи секции: 4 бр.;
6 бр.; 8 бр. и т.н. (фиг. 2).
В някои конструкции освен
бункерите за семе се монтират и бункери за минерални
торове или за гранулирани
пестициди и микроелементи.
Сеялките за точна сеитба основно са съоръжени
с два типа сеещи апарати:
пневматичен вакуумен апарат или апарат с механично
изсяване.
Устройство на работна
секция на сеялка за точна
сеитба с пневматичен сеещ
апарат
Работните секции на този
тип сеялки са съоръжени с

бункер за семе 3 (фиг. 3),
под който е разположен сеещият апарат 13. Изсятото
семе от него се пуска на дъното на браздата, направена
от ботуша 11. Дълбочината
на тази бразда зависи от положението на притъпкващото колело 1, което се определя от винтовия механизъм
2. След като семето попадне
в браздата, то се заравя с
почва посредством заривача 12 и се валира отгоре с
колелото 1, за да се получи
добър контакт на семето с
почвата – да няма въздушни
кухини около семето.

Фиг. 3. Схеми на сеещи секции
на сеялки за точна сеитба:
1 – притъпкващо колело; 2 –
регулатор на дълбочината на
сеитбата; 3 – бункер (семенна
кутия); 4 – капак; 5 – шарнирен
четиризвенник; 6 - пружина; 7 – маркуч за вакуум; 8
– задвижващ вал; 9 – вакуумкамера; 10 – отстранител на
буци; 11 - ботуш; 12 – заривач;
13 – сеещ апарат; 14 – регулатор на чистача; 15 – скала;
16 – стъргалка; 17 – чистач;
18 – избутвач; 19 – вентилатор;
20 – предно валяче; а – дълбочина на сеитбата; t – стъпка на
сеитбата

Всяка секция копира терена индивидуално сама за
себе си и независимо от
неравностите на полето в
напречно направление се
получава еднаква дълбочина на засяване на семената във всички редове. Това
се постига чрез шарнирния
четиризвенник 5, с който тя
се свързва към рамата на
сеялката – той осигурява необходимата свобода на движение на секцията във вертикално направление.
Задвижването на сеещия
диск става чрез задвижващ
вал 8, който е свързан към
ходовите колела на сеялката чрез зъбен или верижен
скоростен механизъм. Чрез
този механизъм се осигурява промяна на честотата на
въртене на сеещия диск, а
оттам – и промяна на стъпката на сеитба t (фиг. 3).
Вакуумът, необходим за работата на сеещия диск, се
осигурява от маркуча 7, който в единия си край е свързан с вакуумкамерата 9, а в
другия – към вентилатора на
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сеялката.
Видове работни органи
Работните
органи
на
сеялката са бункер (семенна
кутия), сеещ апарат и ботуш.
Семенната кутия има
функциите на семенния сандък, с тази разлика, че е индивидуална за всеки сеещ
апарат.
Сеещи апарати. Най-голямо приложение са намерили пневматичният и механичният сеещ апарат.

Фиг. 4. Схема на пневматичен
сеещ апарат: 1 – вакуумен
маркуч; 2 – вакуумна камера;
3 – чистач; 4 – семенна кутия; 5
– регулатор; 6 – винт; 7 – семе
в снабдителната камера; 8 –
снабдителна камера; 9 – сеещ
диск; 10 – прилепнало семе по
отворите на диска; 11 – лагерна кутия с вал

Пневматичният
сеещ
апарат се състои от диск 9
(фиг. 4), поставен на квадратен вал. По периферията на
диска са разположени отвори, чийто диаметър е по-малък от средния размер на
семената, които ще се изсяват. За да може да се засяват различни култури, сеялката е снабдена с комплект
от такива дискове, които се
различават по диаметъра и
броя на отворите. От едната
страна на диска е разположена снабдителната камера
8. По нея семената се стичат
надолу и се допират в диска.
От другата страна на диска
е поставена вакуумната камера 2, която има форма на
подкова. Един общ вентилатор за всички сеещи апарати създава вакуум и го подава по маркучи 1 към всяка
секция.
При наличие на вакуум

и въртене на диска семето
прилепва към съответния отвор и започва да се издига
нагоре (фиг. 4, поз. 10). На
него му действат две сили –
на тежестта G и на вакуума
Рv. След излизане от зоната
на действие на вакуумната
камера силата Рv престава
да действа и то пада под
действие на собственото си
тегло G. Ако бъдат засмукани две или повече семена на
отвор, то излишните се премахват чрез чистач 3, който
представлява зъбен гребен.
Когато пък семето се заклини в отвора и, излизайки от
зоната на вакуумната камера, то не падне, механичен
избутвач го избутва принудително.
Спомагателните органи
са повдигателен механизъм,
заривачи (монтирани върху секцията), предавателен
механизъм, вентилатор (при
пневматичните сеещи апарати) и маркири. Повдигателният механизъм служи за
нагласяване на сеялката за
дълбочина на работа. Заривачите придвижват допълнително количество почва върху семената. Предавателният
механизъм задвижва сеещите дискове от притъпкващите
колела (разположени на секциите) или ходовите колела
на сеялката. Вентилаторът
(обикновено общ за всички
сеещи апарати) създава вакуум в сеещия апарат.
Операции по нагласяването на сеялките за точна
сеитба за работа
За правилното нагласяване на сеялките е необходимо
да бъдат извършени следните операции: 1. Сеялката
се свързва към трактора и
се хоризонтира на рамата
ù в напречна и в надлъжна посока; 2. Регулира се
междуредовото разстояние
съобразно с изискванията

на културата; 3. Регулира се
дълбочината на сеитбата;
4. Регулира се дължината
на маркирите; 5. Нагласява
се сеещият апарат на всяка
секция за определена сеитбена норма (подбиране на
сеещ диск с подходящ брой
отвори и подходящ размер
на отворите, избира се подходяща честота на въртене
на диска); 6. Регулират се
чистачите на сеещите апарати; 7. Прави се контрол
на работата на всяка секция
на полето за дълбочина на
сеитбата и за стъпка на сеитбата.
Нагласяване на сеялките
за сеитбена норма M
Сеитбената норма М при
сеялките за точна сеитба се
задава в брой растения на 1
декар [бр./da].
• Например при царевица,
отглеждана за зърно при
поливни условия,
М = 5000÷8000 бр./da;
• при слънчоглед
М = 5000÷6000 бр./da;
• при фасул
М = 35 000÷45 000 бр./da;
• при фъстъци
М = 14 000÷16 000 бр./da;
• при соя
М = 45 000÷50 000 бр./da;
• при царевица за силаж
М = 15 000÷16 000 бр./da
и др.

също и с агрономическата
теоретична стъпка tагр.теор., агрономическата действителна
стъпка tагр.действ., с техническата стъпка t, а така също и с
броя растения на един линеен метър Млин..
Хранителната площ S за
всяко растение (фиг. 5) е

S =t

Освен с броя растения
на 1 da сеитбената норма
M може да бъде зададена

.

.b

където: tагр.теор. е агрономическата теоретична стъпка, която изискват растенията, m;
b – междуредовото разстояние, m.
Сеитбената норма М и
хранителната площ S са
свързани със зависимостта

M=

103
t

.

, бр./da
.

.b

Но, за да се получат М
броя растения на декар, е
необходимо да се засеят k
пъти повече семена, където
k = 1,05÷1,20 е коефициент
на сигурност. Той отчита
кълняемостта на семената, а
също и почвено-климатичните условия.
Ако се означат броят
растения на един линеен
метър с Млин., то е валидно
равенството
Млин..tагр.действ. = 1
Ако се изрази Млин. от
това равенство, се получава
следния израз

M

Фиг. 5. Схема за определяне
на хранителната площ S на
едно растение

.

.

=

k .b.M
1000

Последното
уравнение
дава връзката между сеитбената норма в брой растения на линеен метър Млин.
и сеитбената норма в брой
растения на декар М.
Доц. д-р инж. Ангел
Трифонов,
АУ - Пловдив

ДОКАЗАНА СЕЛЕКЦИЯ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ

Продължава от стр. 3
ФАО – Кн 509, Кн 511, Кн 517, Кн 546, Кн 549, Кн 560 (нов),
Кн 561(нов), Кн 564 (нов), Кн 565 (нов), Кн 568 (нов), Кн 570А
(нов), Кн 571 (нов), Кн 572 (нов), Кн 595, Кн M611, Кн 613,
Кн 614, Кн 619, Кн 620, Кн 621, Кн M625, Кн 629, Кн 648 (нов),
Кн 649 (нов) и Кн 683A – хибридите от тези групи са търсени
от фермерите за производство на зърно и силаж. Устойчиви
са на икономически важни болести и неприятели в страната.
Имат висок потенциал за добив и осигуряват висок доход,
като приходи от декар. Създадени в актуални климатични
условия, пластични и приспособими към променливи и
непредсказуеми агроекологични фактори.

Специални хибриди – Кн Пуклива 1Б, КН Захарна 1,
Кн 2Su и Кн 3Su. Това са пукливи и захарни хибриди, които са подходящи за директна консумация, консервиране,
преработка от хранително-вкусовата и фармацевтичната
промишленост.
От всички хибриди има осигурен посевен материал.
Сортовата листа ще бъде актуализирана през 2021 г., тъй
като имаме новопризнати хибриди, но тази за 2020 г.
предлага 36 високодобивни и отлично адаптирани към
климатичните условия царевични хибриди.
Доц. д-р Наталия Петровска,
директор на Институт по царевицата, Кнежа
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ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИ КУЛТУРИ И ЛОЗЯ

Уважаеми овощари и лозари, месец декември на практика е края на сезона, но в същото време и началото на новия. За да получим високи добиви от здрави и едри плодове
с високо качество, трябва да започнем с грижите още през
зимата, а именно - с пълна дезинфекция на овощните гради-

ни и лозя. Вече много стопани го правят с природния продукт
fiMUM®-Fruchtkalk®-Фрухткалк - овощарска вар. Искаме да
Ви дадем някои препоръки относно използване на „зазимяването“ и резитбата на насажденията ви с fiMUM-Овощарска вар, MgOfiMUM-плюс и био-fiMUM (за биологични
стопанства).
След прибиране на реколтата трябва цялата листна
маса в овощните градини, ягодоплодните и лозята, както и
опадалите листа, да се третират с емулсия 1% Фрухткалк-

“ÁÀËÊÀÍ ÁÈÎ ÔÐÓÊÒ” ÎÎÄ
ПРЕДЛАГА
Fimum Fruchtkalk немска овощарска вар
Природен натурален
продукт
Гр. Ловеч, ул. Търговска № 2, ет. 3; Тел.: 0878 340 574; 0878 340 570
E – mail: balkan-bio-frukt@mail.bg; https://balkan-bio-frukt.eu

Всичко за No-Till от

" Ние разбираме важността
на добрата сеитба"

Пролетни сеялки с междурение 42 см, 52,5 см и 70 см
и работен захват от 4,20 м до 20 м
Произведено в Аржентина
Официален представител за България :
Агримат БГ
София, бул. „Цариградско шосе” 131
Моб. телефон: 0878 011 234, +359 877 019 777
www.agrimat.info

Биоземеделие

бр. 3 - 2021
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ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА ПРИ NO-TILL
No-till полетата напролет са с по-висока влагозапасеност в сравнение с конвенционалните, при които предсеитбените обработки изпаряват голяма част от влагата в обработения слой (влага, еквивалентна на 60-80 л дъжд на кв. м).
Оставеното през зимата високо стърнище от растителни остатъци действа предпазващо от вятър и изпарение, както и
допринася за по-доброто снегозадържане в полето.
В конвенционалното производство често се подранява със сеитбите, за да се използва по-дъждовния период рано напролет. При No-Till не е нужно да се бърза
със сеитбите. Почвата се загрява по-бавно, но добрата
влажност на дълбочината на засяване гарантира бързото и дружно поникване след сеитба, което е важно условие за добрия добив. Наличието на влага в плиткия почвен слой позволява да се сее на оптималната дълбочина,
което също е фактор за улеснено поникване на културата.
Изключително подобрение в технологиите за отглеждане на
пролетници е засяването на 42 см междуредово разстояние. Това нововъведение за България е вече доста добре
установено в Северна и Латинска Америка и ползите от
него са утвърдени. Практикува се в различни почвено-климатични условия. По-тясното междуредие позволява по-ранното засенчване на реда и запазване на влагата в почвата.
По-бързото засенчване на междуредието подтиска плевелите и дава на културата конкурентно предимство. По-малкото
междуредово разстояние позволява по-голямо разстояние
между растенията в реда.
При 42 см междуредие и 6200 бр. растения на декар се

получават 38 см разстояние между растенията в реда или
наричано още засяване в квадратна решетка. Това осигурява по-добро разпределение на растенията върху хранителната площ, подобрен достъп на корените до вода и хранителни
елементи и намаляване на стреса от конкуренцията между
растенията в реда. По този начин се подобрява цялостно развитието на културата, повишава се устойчивостта на
посева към засушаване или други неблаоприятни условия,
което дава по-голяма стабилност и устойчивост на добивите.
Още едно подобрение в технологиите, което се въвежда благодарение на No-till, е торовнасянето със сеялката
при семената, едновременно със сеитбата. Това е практика, при която се намалява количеството нужни торове
на 1/3 от нормата, като ефективността им се повишава.
Поставяне на торовете при семената в реда дава възможност на растението да има достъпни основните хранителни
вещества още при поникването, когато кореновата система
е все още малка. Особено ефективно е за фосфора и калия,
които са бавноподвижни елементи. Практикува се и внасяне
до реда, но в реда при семената е най-ефективно.
Този похват е един от възможните начини за постигане на целите в „Зелената сделка”, свързани с намаляване
използването на торове и овладяване на замърсяването
с тях. Също така е и ефективен начин за оптимизиране
на разходите, като същевременно повишава качеството и
здравето на посевите.
Александър Китев, Агримат БГ

ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИ КУЛТУРИ И ЛОЗЯ
овощарска вар. По този начин подсигурявате ускорено оптимално гниене
на листната маса, а на вредителите се
отнема всякаква възможност и условия
за презимуване.
Третирайте преди и след резитбите цялостно, по цялата корона, с 1,5%
fiMUM-овощарска вар. По този начин
не оставяте възможност за развитие
на болестите, а в същото време се дезинфекцират „раните“ от резитбата и
се способства за бързото им калциране/заздравяване.
Първото третиране трябва да се направи преди резитба, а второто непосредствено след това, в рамките на 48
часа. Инструментите, с които извършвате резитбата, може да се дезинфекцират преди и след резитба чрез потапяне в 1% разтвор на овощарската
вар.
Поради високите стойности на pH
12,6 всички гъбни, бактериални и вирусни причинители на болести, дори
такива като ЕСКА при лозята, или нитриален рак (бяло дървесно гниене),
не могат да се проявят и причинителите съответно не могат да проникнат
в дървесината, в която по това време
няма активна циркулация на дървесните сокове. Раните по кората и дървесината от резитбата се дезинфекцират
и затварят с емулсия на овощарска
вар. Така те се затварят и заздравяват
по-бързо и по-добре и няма нужда от

прилагане на овощарска замазка, което е неприложимо в професионалните
градини поради високата трудоемкост.
Овощарска
вар
FruhtKalk
и
MgOfiMUM-плюс са най-подходящи за
зимното варосване на цялата корона
и стъбло на растенията. Благодарение
на високите стойности на pH 12,6 не
се наблюдава отлагане на гъбни спори
по варосаната дървесина. Цялостното
варосване на короната удължава периода на покой и предпазва от ранно
развитие на пъпките. Така можете успешно да преминете периода на зимното измръзване на културите и късните пролетни слани.
Модерният начин за варосване с
овощарска вар не само на овошки, но
и на лозя и на ягодоплодни, става чрез
обичайната техника за пръскане - вентилаторни пръскачки или далекоструйни овощарски „пистолети”. Производителността е както с нормалните
разтвори, при доза 80-100 л/дка. До 100
декара за смяна се постига с 1 тракторист и един помощник. „Класическият“
начин за варосване с използване на
кофа с вар и с четка „баданарка” вече
са в миналото и се използват само за
единични дървета в частните дворове.
Чрез регулярно третиране с овощарска вар през цялата година ще
постигнете по-стабилна обвивка на
плодовете, по-устойчиви и свободни от
болести и неприятели култури, в това

www.agro.bg

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

число и от дрозофила сузуки. Дългогодишните ни клиенти, които използват овощарска вар, и през 2017 година нямаха почти никакви проблеми с
измръзвания, черешова муха, стрес от
засушаване или с гниене. Не са имали както твърде ранен цъфтеж, така и
твърде ранно прибиране на реколтата.
Нашите препоръки: Есенно пръскане на дървесина и пръскане на окапалата листна маса с 1% овощарска вар
с ваша техника за пръскане. Пръскане след резитбата с 1-1.5% разтвор на
овощарска вар. Цялостно варосване
за удължаване на срока на покой, с
минимум 4.5%, през януари-февруари.
Използвайте 4-4.5 кг овощарска вар
+33 мл PIMP (прилепител) на 100 л работен разтвор или Уетцид 50-100 мл за
100 л вода. В зависимост от културата и вида на почвата, при pH-неутрални почви, можете да прибавите към
тази смес и fiMUM-Schwefel (сяра) 22,
а при почви с недостиг на магнезий
и MgOfiMUM-плюс. При биостопанства
препоръчваме допълнително pH-неутралния био-fiMUM-Schwefel (сяра) 22,
калциево-серния препарат, който можете да прилагате с ваша техника за
пръскане за по-добро усвояване на
азота от почвата и въздуха.
Ще се радваме да се обърнете към
нас при допълнителни въпроси, практически опит, критични бележки и др.
По материали на Балкан Био Фрукт

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с
Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“КАТЕДРА “ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“

Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови
учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на европейските
стандарти за обучение по специалностите “Земеделска техника и технологии”, “Аграрно
инженерство” и “Растениевъдство” за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.
Специалност „Земеделска техника
и технологии”
Основната цел на обучението по специалността “Земеделска техника и технологии” е да подготви квалифицирани
специалисти, които да могат да работят
в частни и кооперативни стопанства и
сдружения, като проектанти, конструктори и дистрибутори в машиностроителни фирми за производство и доставка
на земеделска техника, в земеделски
служби, в експертни комисии и др.
Завършилите специалност “Земеделска техника и технологии” придобиват професионална квалификация
"Машинен ИНЖЕНЕР по Земеделска
техника" за образователната квалификационна степен "БАКАЛАВЪР".

Специалност
„Аграрно инженерство“
Основната цел на обучението по
специалността “Аграрно инженерство” е да подготвя специалисти по
отделните направления в земеделието, които да съчетават знания и умения за самостоятелна или в колектив
работа по отглеждане и прибиране на
растениевъдна и животновъдна продукция от областите растениевъдство,
животновъдство, техника.
Завършилите специалност „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО" придобиват
професионална квалификация "АГРАРЕН ИНЖЕНЕР" за образователната
квалификационна степен "БАКАЛАВЪР".

Специалност „Растениевъдство“
Основната цел на обучението по
специалността “Растениевъдство” е
да подготвя специалисти агрономи, ръководни и изпълнителски кадри, които
да са в състояние успешно да прилагат научните принципи за проучване,
анализ, осигуряване и управление на
ефективни земеделски производствени единици.
Завършилите специалност "Растениевъдство" придобиват професионална квалификация "АГРОНОМ" за
образователната
квалификационна
степен "БАКАЛАВЪР".
По материали на
Русенски университет
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