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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www.zemedelskatehnika.com

СЛИ ОПРОИ ОДСТ О
РАНИТЕЛНИ И ЛО ЕНИ • ИНО А ИИ

. nolis-

.com

България
1233, София, ул. Карлово 11
Тел.: +359 889 59 62 58
Тел.: +359 883 60 70 55
Email: sales_b@atinapack.com
Email: office@atinapack.com
WEB: www.atinapack.com

ПРЕДСЕЗОННА
КАМПАНИЯ

НОВО

ИНВЕСТИРАЙ В БЪДЕЩЕТО!

ДОПЪЛНИТЕЛНА
СИГУРНОСТ:

ВЗЕМИ КОМБАЙН
NEW HOLLAND С УНИКАЛНО
ФИНАНСИРАНЕ ДО 7 Г.

• 3 години гаранция
от New Holland*
• Пълно техническо
обслужване за 3 години
или 1800 моточаса,
което настъпи първо

• 0% годишен
лихвен процент до 4 г.
• 0,45% годишен
лихвен процент за 5 г.
• 0,95% годишен
лихвен процент от 6 до 7 г.

* В 3-те години гаранция се включват
1 година стандартна гаранция + допълнителни
2 години, включващи услугите от „Пакет Задвижване“.
Пълното техническо обслужване за 3 години или
1800 моточаса, което настъпи първо и предложението
за финансиране са валидни до 15.11.2021 г.
За повече информация 0700 46 666, www.interagri.bg

в

София
Благоевград
Враца
Плевен
Монтана/Видин
В. Търново
Русе
Силистра/Разград

в

(087) 9646428
(087) 6646448
(087) 6464167
(087) 8126464
(087) 6464167
(087) 6464713
(087) 9646471
(087) 9646471

Шумен
Бургас
Варна

(087) 7646423
(087) 7176464
(087) 6364649
(878) 181777
Добрич
(087) 8646471
Ст. Загора/Ямбол
(087) 6646498
Харманли
(087) 9646424
Пазарджик/Пловдив (087) 6464716

2

Земеделиe

бр. 16 - 2021

ИН

Е

Фирма „Агротайм Техник“ ООД е вносител за
България на Украинската
компания VK Technopol.
Представяме ви инжекционния агрегат за минерални торове YUKON 3000.9
метра. Той гарантира 100% торене директно под кореновата система. Ако е
необходимо, апаратът може да се регулира за междуредови разстояния от
250 мм (подхранване на пшеница) до
700 мм (подхранване на редови култури). Инсталираният диск от спринцовки

ИОНЕН А РЕ АТ
позволява инжектирането на течни торове. Обемът на основния контейнер е
3000 л. Производителността за 1 час основно време е 9-10 ха/ч. За работа на
уреда е достатъчен
един машинен оператор. Смесването
на разтвора става
в основния контейнер. Консумацията
на работна течност
е от 50-60 л/ха.
Точната дозировка

3000.
се извършва с помощта на компютър.
Необходимата мощност на трактора е
от 150 – 170 к.с.
По материали на „Агротайм Техник“

БИОЛО И НИ ОСНО И НА СЛИ ОПРОИ
Прекомерното насищане на нашата храна с химикали,
все по-често ни кара да се замисляме върху нейната чистота, както и да търсим възможности за контрол върху производството й.
Нарастващата потребност от екологични земеделски
продукти и изискванията за опазване на околната среда
налагат необходимостта от разработване на алтернативни
методи за почвообработки, торене, контрол на болестите и
вредителите, както и ограничаване на употребата на агрохимикали.
В равнинните терени за отглеждане на културата най-често се използват интензивни технологии. Те осигуряват висок
добив, но с цената на многобройни почвообработки, завишено използване на химически средства за борба с плевелите, болестите и неприятелите, и обилно минерално торене,
водещи до замърсяване на околната среда и продукцията
(снимка 1).
Сливовата култура в България се отглежда успешно в цялата страна, но в районите на северните склонове на Стара
планина, концентрацията й е най-голяма (снимка 2). Насажденията в района често са върху наклонени терени и ерозирани или предразположени към ерозия почви (снимка 3).
Преобладаващ тип са сивите горски почви - бедни на

ОДСТ ОТО

органично вещество и с мощен, силно уплътнен, глинест
„В“ хоризонт, които често повърхностно се преовлажняват.
Почвите и климатът в тези райони напълно задоволяват агробиологичните изисквания на сливовата култура. При отглеждане на насажденията по екстензивна технология също
има разход на значителни количества минерални торове и
пестициди.
В ИПЖЗ, Троян вече 20 години се разработват технологии за производство на сливови плодове без използване на
минерални торове, при силно редуцирана растителна защита. Търсят се начини за оползотворяване на слабо продуктивни земи (в т. ч. и ерозирани) със сливови насаждения.
В основата на тези схеми за интегрирано плодопроизводство стоят екологощадящи методи на почвообработки,
торене и растителна защита. В зависимост от терените,
(предимно наклонени) се налага специфична организация
за предпазване на почвата от ерозия и едновременно осигуряване на необходимите за първоначалното развитие на
растенията хранителни елементи. От друга страна, плиткият
„А“ хоризонт и наличието на мощен, уплътнен и глинест „B“
хоризонт, наситен с Mn конкреции, не позволяват извършването на дълбока предпосадъчна обработка – риголване.
Тези проблеми се избягват с разработения при нас ме-

ИНЕНИ СОРТО Е ЛО И
ардоне лон 6/48

Грозд – малък, до средно голям
(9,6/6,7 cm), цилиндричен, рядко цилиндро-коничен, с крило, сбит, с маса от
100-120 g.
Зърно - дребно до средно едро
(12,2/11,5 mm), почти сферично, с маса
от 1,2 до 1,3 g. Кожица - тънка, еластична, зеленикавожълта, със слаб восъчен
налеп. Консистенция - сочна. Вкус сладък, хармоничен.
Лозите са със среден растеж, висока родовитост и задоволителен добив.
Не е склонен към изресяване и милерандраж. Чувствителен е на мана и оидиум. Има добра устойчивост на ниски
зимни температури. Лозите могат да
се отглеждат приземно и формировка
единичен или двоен Гюйо с дължина
на плодната пръчка - 14 зимни очи, а
в незагребните райони - на различни
стъблени формировки с по-къси плодни
пръчки - 10 зимни очи и натоварване
на лоза около 30-32 зимни очи.
Сорт Шардоне се развива и плододава добре, присаден върху подложките Шасла Х Берландиери 41Б,
Берландиери Х Рипария Кобер 5ББ и

Рупестрис дю Ло.
Гроздето е подходящо за производство на бели вина, виноматериали за
естествено пенливи вина, и вина с остатъчна захар.
В Институт по лозарство и винарство-Плевен е селекциониран и утвърден от ДСК Шардоне клон 6/48.

а ерне Совин он лон 1/11

Клонова селекция, проведена в
ИЛВ, Плевен.
Лист - средно голям, петделен, дебел, дълбоко нарязан, по-широк отколкото дълъг, нагънат нагоре блюдообразно, мрежесто набръчкан, слабо
мъхнат, отдолу мъхнато-четинест.
Грозд - малък (6,5/5,6 cm), коничен,
понякога с крило, сбит, с маса от 80 100 g.
Зърно - дребно (11,4/10,8 mm), сферично, с маса от 1,2 до 1,3 g. Кожица
- дебела, жилава, тъмносиня, с обилен
восъчен налеп. Консистенция - сочна.
Вкус - хармоничен, при пълна зрялост
се долавя привкус на къпина.
Гроздето узрява през втората половина на септември.
Лозите са със силен растеж, висо-

ка родовитост и добри добиви. Не е
склонен към изресяване и милерандаж. Чувствителен е на мана и оидиум.
Гроздето е практически устойчиво на
сиво гниене. Има много добра устойчивост на ниски зимни температури и
висока възстановителна способност.
Сортът може да се отглежда на различни стъблени формировки. Изисква
смесена резитба - чепове и плодни
пръчки (10 - 12 зимни очи) и натоварване на лоза около 60 зимни очи.
Сорт Каберне Совиньон се развива и плододава добре, присаден върху
подложките Шасла х Берландиери 41 Б,
Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ и
Берландиери х Рипария СО4.
Гроздето е подходящо за производство предимно на качествени червени
вина.
У нас са селекционирани два клона
- Каберне Совиньон клон 12 и 14.
В Институт по лозарство и винарство - Плевен e излъчен като кандидат-клон Каберне Совиньон 1/11.

Сторгозия

Получен е чрез кръстосването на
сортовете Букет и Вилар блан в Инсти-

Отличие
ПРИНОС
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-ТО ОТЛИ ИЕ 2021 г.
МЕ АНИ А И ТА НА ЕМЕДЕЛИЕТО

„Агроединение – образование • наука • бизнес“
Направление 2

Иновации

атегория: Ра отни ма ини
Агрегат за внасяне на те ни торове

ирина на улавяне 9 м
 Производителност за 1 ас
9 – 10 ха/ч
 Ра отна скорост 8 -12 км/ч
 О ем на основния конте нер 3000 л
 О ем на резервоара за изплакване
200 л

ОРМ Л РИТЕ А

 Бро

кон 3000.

метра.

колела при о ра отка на меж-

дуредово разстояние 25; 45; 52 и 70 см
съответно 40; 40; 36 и 32 р.
 Мощност на трактора
 Тегло на ма ината

150-170 к.с.

3150 кг

АСТИЕ МО Е ДА НАМЕРИТЕ НА СА ТА

www.zemedelskatehnika.com

Б Л АРС И ЕСТИ АЛ НА
СЛИ АТА
„Български фестивал на сливата“ е иновативно културно събитие, носещо традицията на празник с повече от 20
годишна история. Празникът е продукт на искреното желание на местната общност да популяризира една уникална
за региона и страната традиция и да запознае възможно
най-много хора с възможностите за културен туризъм и развлечения, които предлага град Троян.
Неповторимата природа на Троянския край, душевността
на балканджиите, народното изкуство и занаятите съхраняват традицията и материалната култура на българите.
Фестивалът традиционно се провежда в последната седПродължава на стр. 7

ИНЕНИ СОРТО Е ЛО И

тут по лозарство и винарство - Плевен.
Лист - средно голям, триделен, овален, слабо нарязан,
гладък, отдолу слабо четинест.
Грозд - средно голям (13,6/7,8 cm), цилиндроконичен,
сбит или полусбит, с маса от 150 - 160 g.
Зърно - дребно (12,8/12,0 mm), почти сферично, с маса
от 1,6 до 1,8 g. Кожица - тънка, жилава, тъмносиня, с обилен
Продължава на стр. 7

ОПТИМИ

М И ПЕРСПЕ ТИ И...

Международните хранителни изложения, показател за
състоянието на бранша, стартират на 29 септември
През последните две десетилетия като барометър за състоянието на хранително-вкусовата промишленост в България
и на Балканите се наложиха международните хранителни изложения: Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд &
Дринк и Салон на виното. Тази година те се провеждат от 29
септември до 2 октомври. Те ще представят, както актуалното
Продължава на стр. 7

БИОЛО И НИ ОСНО И НА
СЛИ ОПРОИ ОДСТ ОТО
тод за траншейно засаждане
на овощни насаждения, чрез
който се постига: осигуряване на рохкав почвен пласт
Продължава на стр. 7

Снимка 2. Сливово насаждение
вър у наклонен терен

ардоне лон 6/48

а ерне Совин он
лон 1/11

Сторгозия

Снимка 1. Интензивна
те нология поддържане на
по вата в ерна угар

Снимка 3. Ерозирана по ва
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ОТБЛ С

ОТ С БИТИЕТО

ОБ И, Е П С А НА ПА АРА 7 НО И
ИНТЕЛИ ЕНТНИ МА ИНИ И И РО И СЛ И ПО РЕМЕ
НА С БИТИЕТО СИ
Massey Ferguson-световна марка на
корпорацията AGCO, беше домакин на
събитието Born to Farm на 03.09.21 г.,
в което участваха множество зрители
по целия свят. Това бе много специален ден за Massey Ferguson, тъй като
марката представи 7 нови Born to Farm
интелигентни машини и цифрови услуги, проектирани и изградени За и Със
земеделските производители.
„Земеделските производители са в
центъра на всичко, което правим, но
всички те са различни. Вяка една ферма
има различни нужди, поради което и фермерите изискват продукти и услуги, които да са пригодени за техния собствен
бизнес“, констатира Франческо Мъро,
вицепрезидент на Massey Ferguson.
а своите клиенти марката о яви,
е е осъществила следните нововъведения:
- Изцяло обновена линия трактори
с обхват от 45 до 305 к.с.: високи спецификации със S и средни характеристики с M, осигуряващи на фермерите
точно това, от което се нуждаят;

- Разширяване на гамата си от
приспособления, въвеждайки новите
удобни и още по-продуктивни реални
селскостопански товарачи MF TH;
- За животновъдните/млечните и
смесените ферми, марката осъществява подобрения в цялата си зелена
линия от косачки, гребла, сеялки, балопреси и опаковки, осигуряващи висококачествено сено и фураж за селскостопанските животни.
Ето и кои са новите интелигентни ма ини и цифрови функции на
asse
e
son, представени по
време на съ итието:
• Новият MF 6S - компактен, лек,
лесно управляем и универсален трактор с 4-цилиндров двигател от 135 до
200 к.с. с EPM
• Новият MF 7S - стабилен, мощен,
прецизен и надежден трактор с 6-цилиндров двигател от 155 до 220 к.с. с EPM
• Новият MF 8S – обявен за трактор
на 2021 г. вече достига 305 к.с. с добавянето на новата трансмисия Dyna-VT
• Новата серия телескопични това-

МЛ

рачи MF TH - прецизни, ергономични и
комфортни
• Новата функция E-Loader на MF
- функция за автоматично управление,
която помага за повишаване на ефективността при натоварване, точността,
производителността и безопасността.
С всички тези новости може да се
запознаете от специалното съобщение
на фирмата за пресата.
Поддържане на усто ивост на земеделието рез:
- Новият център за телеметрия и
мониторинг на MF Connect, увеличаващ
максимално времето си за работа;
- Новите пакети за прецизно и цифрово земеделие, намаляващи въздействието на стопанствата върху
околната среда и повишаващи производителността.
С тези нововъведения
asse
e
son спазва о ещанието си за
маща на и пълна продуктова офанзива, инициирана от плана на марката
o in o ethe 5 през 2017 г.
По материали на Варекс

О И МЕСО

Развитие на производството и търговията на мляко и мле ни продукти в България

• Предвижданията на САРА са поголовието от млечни крави
през 2021 г. да намалее до 221 хил. животни, с 3% по-малко
в сравнение с 2020 година. Предвижданията са стадото от
млечни овце също да претърпи съкращение до 955 хил. глави, което е 2% надолу.
• Оценките за общото производство на мляко за 2021 г. са
за 985 хил. т, което представлява 2% по-малко в сравнение с 2020 г., което се дължи на засушаването през

основните пасищни месеци и растящите цени на фуражите.
• Изкупната цена на млякото за второто тримесечие в сравнение със същия период на миналата година се е повишила
за: кравето с 3%, за биволското с 6%, овчето с 9%, единствено козето намалява с 5%. Засега това увеличение няма да
успее да посрещне настъпващото увеличение на фуражите,
което е между 10-15%.

• За периода януари-юни количеството на изкупено мляко в
ЕС се изравнява с предходната година, като в следващите
месеци се очаква да настъпи намаление в резултат на пазарната среда и неблагоприятните природни условия след
наводненията и засушаванията на много места в Европа.
• Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди в Италия в
края на август възстановява ниво от 0,42 евро/л, което е над
нивото от 2020 г.
• Покачване на цените на всички основни млечни продукти в ЕС през м. август – сирене Чедър
(+2,9%), сухо мляко (+1,6%), сирене Гауда (+1,5%)
сухо пълномаслено мляко (+0,3%), масло (+0,3%).

• Увеличението се отчита както на месечна, така и на годишна
база.
• За първите шест месеца износът на ЕС-27 (без износът за Великобритания) намалява в обем за маслото (-21%), млечните
мазнини (-34%), пълномасленото сухо мляко (-8%), но се увеличават за кондензираните млека (+10%), суроватката (+10%)
и сирената (+7%). Изразени в млечен еквивалент, обемът на
износа на ЕС27 е с 2% по-малко, но стойността е с 1% повече.
• Изкупните цени на кравето мляко през м. юли в ЕС са
0,36 евро/кг, което е много близко до равнищата в САЩ и
Нова Зеландия. САРА очаква, че от есента заради високите цени на фуражите и на общата ценова тенденция, те ще
тръгнат нагоре.

Развитие на мле ната верига в света

Производство и търговия на месо в България

• Предварителните данни на МЗХГ показват, че общото произведено месо в промишлени условия през първата половина
на 2021 г. възлиза на 91,5 хил. тона, което е с 1,5% по-малко
от произведеното количество за същия период на предходната година.
• Увеличение спрямо 2020 г. се наблюдава единствено при

производството на свинско месо – 34,1 хил. тона (+10%),
което се дължи на възстановяването на поголовието след
АЧС. Равнището на производство, обаче, изостава с 14,2%
от нивото, отчетено през първите шест месеца на 2019 г.,
преди разпространението на болестта – 39,7 хил. тона.
Продължава на стр. 7

Земеделски пазар
МА

ИНИ

ТОРА

К.С.

John Deere 6150M
John Deere 6930 Premium
John Deere 8335RT
John Deere 9620RX
Case Magnum 250
Fendt 945 Vario
Deutz-Fahr Agrofarm M650

150
155
335
620
250
360
180

Година на
производство
2014
2009
2012
2016
2009
2013
2011

Моточасове
3788
10047
2735
1100
7700
9400
4917

ОМБА НИ
Марка / модел

К.С.

John
John
John
John
John
ДР

302
302
302
590
539

Deere
Deere
Deere
Deere
Deere
И

W650
W650
W650
S690
S680

Година на
производство
2010
2008
2008
2011
2012

Технически
данни

Моточасове
3223
6353
6210
3789
4493

Година на
производство

Култивиращ агрегат Kuhn
D4605
2013
Performer 4000
Сеялка Horsch Maestro 12SW
2015
а контакти: 0888 586242, „МЕ АТРОН” ЕАД
.me at on.
ОМБА НИ
К.С.

Год. на
произв.

Локация

530/571

2009

Русе

CX840 с хедер 20FT и колесар (МЧ 4950)

299

2005

Добрич

Challenger CH654B-09, хедер за бяла
жътва и количка (МЧ 2209/ 1385)

378

2010

Плевен

CASE, 2388 с хедер 20ft и колесар
(24.07.19-МЧ 6840/ 5507)

325

2005

Русе

John Deere W650 с хедер 6.00 m

350

2008

Стара Загора

Laverda 296LCS (5370 МЧ)

275

2009

Русе

Марка / модел
CR 9090 T3 с хедер Varifeed

Massey Ferguson 38
Claas Dominator 108 SL
(5438 МЧ-14.10.20)

Стара Загора
220

1994

Стара Загора

ТРА ТОРИ
Марка / модел
T8.390 Т4А (29.01.19-МЧ 3121)

К.С.
340/389

Год. на
Локация
произв.
2013 Стара Загора

T8050 (МЧ 7750)

320/350

2008

Стара Загора

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

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)

5

ПОТРЕБА

ОМБА НИ

ТРА ТОРИ
Марка / модел

бр. 16 - 2021

СТРОИТЕЛНА ТЕ НИ А
К.С. НОМ/ Год. на ПРЕДЕН КОФА
СКОР.
МАКС
произМОСТ
КУТИЯ
6в1
EPM
водство
LB115B (МЧ 5860)
111
2006
4х4
да
PowerShift

Марка / модел

а контакти: 0700 46 666, ИНТЕРА РИ България АД;
. inte a i.

Марка / модел

К.С.

Massey Ferguson 7256
Massey Ferguson MF7272
Challenger CH680
Challenger CH680
John Deere 1188SII
ТРА ТОРИ

270
300
460
460
210

Марка / модел

К.С.

Challenger CH85E
Massey Ferguson MF8170
Massey Ferguson MF6480
Fendt 926
Lamborghini R6 190
Challenger МТ855Е
Massey Ferguson MF 8460,
Massey Ferguson MF8450 VT
CLAAS CH85E
CASE MAGNUM 310
ИН ЕНТАР

410
240
143
270
193
496
260
215
410
345

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

Година на
производство
2003
2004
2011
2009
1991

Моточасове
5867
5695
2035
992
8490

Година на
производство
1998
1997
2004
1999
2014
2015
2008
2007
1998
2009

Моточасове
13 873
10 000
14 000
9 273
3 600
2 200
12 600
9 000
13 873
10 720

Година на производство
2009
2013
2008

Продажба и наем на употребявани машини.
а контакти: 7007, 02 30 70,
АРЕ С” ООД;
. ae .
ОМБА НИ

496
385
410
400
381
380
380
200
235

Година на
производство
2016
2011
2017
2009
1998
1999
2000
1994
2006

Моточасове
953
3275
972
4676
7182
6500
9250
7486
4500

250

2003

7880

Марка / модел

К.С.

FENDT 9490 X
FENDT 9350 R
FENDT 8410 P
JOHN DEERE T660i
CASE IH 2188 E
CASE IH 2188
CASE IH 2188
CLAAS MEGA 204
ROSTSELMASH DON
1500B
NEW HOLLAND NH
ТРА ТОРИ
Марка / модел

К.С.

FENDT 939 VARIO
FENDT 936 VARIO
FENDT 933 VARIO
FENDT 828 VARIO
FENDT 720 VARIO
NEW HOLLAND T8050
CLAAS AXION 840
JOHN DEERE 8430
CASE IH QUADTRAC 600
CASE MXM 310 Magnum
CASE IH QUADTRAC 600
ДР И МА ИНИ

396
366
319
287
200
320
240
330
606
310
606

Марка / модел

К.С.

Пръскачка HARDI ALPHA PLUS 4100

220

Година на
производство
2012
2009
2010
2016
2013
2008
2007
2009
2011
2006
2011

Моточасове

Година на
производство
2011

Моточасове

6940
3313
10840
4448
736
10489
7000
15720
7516
7783
7516

2595

а контакти: 042 1 700, „ ЛАТЕ С” ООД;
.zlate .com
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ВИД

СЕМЕНА ЗА ЕСЕННА СЕИТБА
№

СОРТ

КАТЕГОРИЯ/ЦЕНА БЕЗ ДДС
850 лв./тон

1

ПШЕНИЦА

3 000 лв./тон

Б

ПБ

РЕСПЕКТ

Б

ПБ

ДОБРУДЖАНЕЦ

Б

ПБ

ДОНИ 52

Б

ПБ

1

АХАТ

Б

2

ТАНГРА

Б

1

ПЧЕЛИНА

Б

С1
С1

3
4

ЕЧЕМИК

550 лв./тон

АКОРД

2

ТРИТИКАЛЕ

650 лв./тон

ВИД / ОПИСАНИЕ

СПАП

ПБ

интензивен сорт, не поляга, добро
зърно
най-студоустойчив, подходящ за
биологично
висока сухоустойчивост и добра
продуктивност
висока продуктивност и стабилност
на добива, подходящ за зърно,
зелена маса и силаж
пивоварен

ПБ

фуражен

СПАП

ПБ

студоустойчива, гр А

СПАП

ПБ

вис. доб., продуктивен гр. Б 2

ПБ

студоустойчив гр. А

ПБ

безосилеста гр. А

ПБ

много високи добиви гр.Б

2

ДРАГАНА

Б

3

МЕРИЛИН

Б

4

ЛАЗАРКА

Б

С1

5

ЕНОЛА

Б

С1

6

РАДА

Б

СПАП

ПБ

безосилеста гр. Б

7

КРИСТАЛИНА

Б

СПАП

ПБ

не поляга, висока братимост гр. Б

8

ПБ

безосил, вис.братимост, гр. Б
не поляга, висока братимост гр. Б

СПАП

КОСАРА

Б

9

ФАНИ

Б

СПАП

ПБ

10

ЖАНА

Б

СПАП

ПБ

безосилеста гр. Б

11

БОЖАНА

Б

СПАП

ПБ

безосил, вис.братимост, гр. Б

12

НИКОДИМ

Б

СПАП

ПБ

13

КАМИ

Б

СПАП

ПБ

не поляга, висока братимост гр. В

14

КИАРА

Б

СПАП

ПБ

не поляга, висока братимост гр. Б

15

КАТАРДЖИНА

Б

СПАП

ПБ

не поляга, висока братимост гр. Б

16

КОРОНА

ПБ

не поляга, брати, безосилеста гр. Б

17

КАЛИНА

ПБ

не поляга, висока братимост В

С1

СПАП

БИ НЕС ИН ОРМА И
ДВ, брой 60/20.07.2021
Правилник за организацията и дейността на съвета по
животновъдство
ДВ, брой 61/23.07.2021
Наредба № 11 от 14 юли 2021 г. за мерките за контрол
върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за
консумация от хора
Постановление № 245 от 22 юли 2021 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с
Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ,
бр. 18 от 1994 г.)
ДВ, брой 64/03.08.2021
Решение № 564 от 30 юли 2021 г. за изменение на списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Постановление № 260 от 29 юли 2021 г. за приемане на
Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

Нови нормативни актове за земеделието,
м. ЛИ А
СТ 2021
ДВ, брой 67/13.08.2021
Решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по
национална програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
ДВ, брой 68/17.08.2021
Постановление № 280 от 13 август 2021 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова
и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
Постановление № 279 от 13 август 2021 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2021 г.
ДВ, брой 71/27.08.2021
Постановление № 288 от 23 август 2021 г. за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в животновъдството към
министъра на земеделието и храните, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет
/ЗТ/

БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име
Съдържание на обявата:
Дата

Телефон

Фамилия

Адрес

e-mail:

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, като се получи по e-mail: zt@zemedelskatehnika.com,
телефона 02 875 85 49 или изпратите този талон на адрес: 1612 София, ж.к. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6-8, ап. 8.

Земеделие
Б Л АРС И
Продължава от стр. 3
мица на месец септември. В центъра
на празника са отглеждането на сливовата култура, производство на троянската сливова ракия и други сливови
продукти.
Този значим поминък на балканджиите и до днес има своето място в
стопанския живот и бита на хората
Ежегодно посетителите могат да се

ОПТИМИ
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ЕСТИ АЛ НА СЛИ АТА

насладят на богата програма с много
концерти, открита сцена за самодейни
фолклорни състави, традиционни конкурси (кулинарен, за най-добра домашна сливова ракия и т.н.), арт ателиета
по керамика и дърворезба, демонстрация (и дегустация) на традиционна сливова ракия и много други изненади.
Тази година гост-изпълнители на фестивала ще бъдат: Тони Димитрова, 4

Мagic, група СкандаУ, Майсторите на
танца (Masters of the dance). Събитието се случва паралелно в гр.Троян и в
Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак
е страница:
htt s:// esti alnasli ata.com/
ace ook:
. ace ook.com/ esti alnasli ata
По материали на община Троян

М И ПЕРСПЕ ТИ И: РАНИТЕЛНОСЕ ТОР О А АНЕ

Продължава от стр. 3
състояние на сектора, така и перспективите за 2022 г.
Желание за развитие на бранша и връщане към параметрите преди COVID-кризата – това към настоящия момент
усещат организаторите на Месомания, Светът на млякото,
Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното. Международните хранителни изложения в София се доказаха като
професионални събития, както и като необходимо и сигурно
място за осъществяване и развитие на бизнеса, дори и в
преломен момент като настоящия.
Международен интерес и пове е изложители
На какво всъщност се дължи усещането за положителните процеси в хранително-вкусовия бранш? От една страна, се наблюдава чувствителен ръст в броя на компаниите-участници. От друга – щандовите площи, които фирмите
заявяват, спрямо 2020 г., са чувствително по-големи. И на
трето, но не на последно място – междунардният интерес
към участие е повече от осезаем. Очертава се силно италианско участие. Голям е интересът на фирми от САЩ, Гърция,
Румъния и Беларус. Тъй като кампанията за изложители е
все още в ход, както българският, така и чуждестранният
интерес е интензивен.
Разбира се, за отчитаните положителни тенденции, клю-

СО И Т

човата роля е на браншовите организации във всички представени сектори: Асоциацията на месопреработвателите
в България, Националният браншови съюз на хлебарите и
сладкарите, Асоциацията на млекопреработвателите в България, Националната лозаро-винарска камара и Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци.
Маратон на вкусове
Съпътстващата програма ще предложи съвкупност от сетива. През последните две години, организаторите поставиха основите на единствени по рода си събития за България. Сред тях е и „Сетива без граници“. Сега едноименната
платформа за събития ще предложи маратон на вкусовете
с разнообразие от знания, вкусове и аромати. През дните
на изложенията паралелно ще се организират майсторски
класове, състезания, и браншови събития, на които ще бъдат поставени на дискусия ключови за сегментите въпроси,
продуктови лекции и презентации.
Развитие на бизнеса, създаване на нови контакти, придобиване на ноу-хау, запознаване с всички технологични
и производствени новости. Възможност за всичко това ни
дават изложенията Месомания, Светът на млякото, Булпек,
Интерфуд & Дринк и Салон на виното.
По материали на Интер Експо Център

ИНЕНИ СОРТО Е ЛО И
Продължава от стр. 3
восъчен налеп. Консистенция - сочна.
Вкус - хармоничен.
Гроздето узрява през първата половина на октомври.
Лозите са със силен растеж, с редовна висока родовитост и добив. Не
е склонен към изресяване и милерандаж. Практически устойчив е на мана,

оидиум и сиво гниене. В благоприятни
години за развитието им е необходимо да се извърши двукратно третиране
срещу тези болести. Лозите имат повишена устойчивост на ниски зимни
температури и висока възстановителна
способност, поради което може да се
отглежда при различни стъблени формировки. Изисква къса резитба - чепове и стрелки, с натоварване на лоза

около 20 - 30 зимни очи.
Сорт Сторгозия се развива и плододава добре, присаден на подложките
Шасла х Берландиери 41 Б и Берландиери х Рипария СО4.
Гроздето е подходящо за производство на червени вина. В години, когато натрупва много захари, могат да се
произвеждат и десертни вина.
По материали на ИЛВ, Плевен

БИОЛО И НИ ОСНО И НА СЛИ ОПРОИ
Продължава от стр. 3
в зоната на корените; хранене само с органични торове
(оборски тор или компост); повишена гъстота на насажденията – от 60 до 80 бр. дървета на декар; специфично формиране на короните при силно намалени резитби и помощни
резитбени операции, съкращаващи младенческия период;
противоерозионен ефект на системите за поддържане на
почвената повърхност; редуциране на растителната защита,
чрез точна прогноза и сигнализация при използване на разрешени Cu, S и био- препарати.
Предимства на те нологията:
Производство на плодове без употреба на минерални
торове и лесно адаптиране към биологично производство;

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

ОДСТ ОТО

Локализирането на голямо количество органични торове
само в редовете подобрява хранителните свойства, сруктурата, влагоемността и активизира микрофлората на почвата
в коренообитаемата зона. По този начин трайни насаждения могат да използват и най-слабопродуктивни земи;
Поддържането на почвената повърхност със зачимяване
на редовете или междуредията има висок противоерозионен ефект при силно наклонените планински терени;
По-големите първоначални инвестиции за изграждане на
траншеите се компенсират от намаления разход на торове,
труд и механизация през следващите години.
Доц. д-р Боряна Стефанова,
гл. ас. д-р Георги Попски, ИПЖЗ, Троян

Предаване на Радио Пловдив
И А ЕМ ”
с Никола
апански.
сяка ве ер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08
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През погледа на един пряк участник в събитията

През 60-те години на миналия век
правителството
постави всенародната задача: „Да
издигнем качеството на българската
продукция до и над
световното равнище!“
В кратки срокове Машинно-изпитателни станции (МИС) започнаха да
пълнят протоколите си за изпитваните
нови земеделски машини с оценки „1“
и „К“ (на световно и над световното
равнище), без да са ги изпитвали и
оценили за надеждност.
Бях натрупал немалък трудов стаж,
през който качеството на земеделските
машини беше непрекъснато във фокуса
на вниманието ми. Бях установил, че
при земеделската машина, както и при
всяко техническо изделие, качеството
има два компонента: по изпълняваните
функции според предназначението; по
големината на нейната надеждност. Затова в публикация изразих мнение, че
оценките на МИС са нереални, защото
са непълни.
При възникналия в МЗГ диалог,
представителите на МИС възразиха,
че те прилагат методика, по която машините се оценяват и на надеждност
посредством установяването на вида и
броя на отказите им за срока на изпитване. Разбрах, че спорът с колегите от
МИС е безполезен, тъй като те нямаха яснота по същността на понятието
надеждност. Наложи се търпеливо да
се обяснява, че според Международния комитет по стандартизация (ИСО),
надеждност на техническото изделие
е обобщаващо понятие на комплексно свойство, което се представлява от
четири други свойства: безотказност,
трайност, съхраняемост и ремонтопригодност. За първите три в международната научна общност съществува
единно становище относно физичната
им същност и критериите, методите и
показателите за оценката им. По отношение на свойството ремонтопригодност обаче, такова нямаше. В литературата наскоро се беше появило
следното твърдение на американския
учен Маркус: „Ремонтопригодността се
оказва трудно уловима за онези, които
се опитват да ограничат проблема и да
намерят еднозначното ù определение“.
Това твърдение ме амбицира да
избера „Ремонтопригодност на българските трактори” като тема на моята
задочна аспирантура в Московския институт за инженери по селскостопанско производство (МИИСП). В дисертацията, в отговор на американския учен,
заложих своя концепция за същността
на свойството ремонтопригодност със
следното определение: „Ремонтопри-

годност на техническото изделие е съвършенството във функционалните му
елементи, което прави възможно то да
изпълнява зададените му функции с
минимални специфични разходи и загуби за поддържане и възстановяване
на работоспособността през целия му
срок на служба, до бракуване.“ За земеделската машина това означава, че
тя е по-качествена, когато разходите
и загубите за един час работа с нея
са по-малки. Така ремонтопригодността се явява икономическа оценка на
трайността на машината.
На фона на изследванията по ремонтопригодност, протичащи в тогавашния
период и в самия МИИСП, базирани на
разбирането, че ремонтопригодността
е конструктивна приспособеност за
по-лесно и бързо извършване на ремонта и поддържането, моят завършен
дисертационен труд се оказа интересен за Катедрата по ремонт и надеждност на МИИСП, където предстоеше
защитата му. Получих предложение от
ръководителя ù, проф. Телнов, да отложа защитата с няколко месеца, да
оформя труда външно по-добре и да се
явя на защита не за кандидат, а за доктор на науките. Поради влошеното ми
по това време здравословно състояние
отказах.
Защитата мина добре. В доклада си
изложих своята концепция за „физичната същност“ на ремонтопригодността
като теоретична основа на труда ми.
Тя беше оценена като верен отговор
на твърдението на американския учен,
както и на много съветски изследователи на проблема, някои от тях присъстващи в залата и претендиращи, че
тъкмо това, което всеки от тях изследва, е ремонтопригодност. Моят отговор
беше: да, това, което вие изследвате
е ремонтопригодност, но ремонтопригодност е и всяко друго конструктивно
или технологично съвършенство на изделието, което прави или спомага то
да изпълнява предназначението си с
по-малък специфичен обем на профилактичните и възстановителните мероприятия за целия му „жизнен цикъл“.
Представих и конкретни примери не
само в изследваните от мен български трактори ТЛ-30 и ТЛ-45. Оценката
на научния съвет беше отлична. Така
през март 1977 г. завърши първата част
от „сагата“ на един мой дългогодишен
труд.
Но заедно с удовлетворението
от успешната защита започнах да се
съмнявам – не сбърках ли с отказа
си да се вслушам в съвета на проф.
Телнов? Прибързанят ми отказ да се
възползвам от постигнатото ме амбицира в следващите години да задълбоча изследванията си в областта на надеждността на техническите изделия.
Организирах сравнително изследване
с два съветски трактора, ДТ-54А и ДТ-

75М, били дълги години „на въоръжение“ в българското земеделие. Целта
ми беше: разработване на „физичните
основи“ на свойство надеждност при
земеделските машини и на методика
за оценката ù в условията на редовна експлоатация. Взех под наблюдение
тракторите от две марки на две различни селскостопански предприятия: МТС
Белчин и АПК Мало Конаре. В дневник на всеки трактор събирах данните, необходими за оценяване на всяко
от четирите съставни свойства на надеждността от двата трактора в двете
предприятия. Експериментът продължи,
докато всички наблюдавани трактори
завършат жизнения си цикъл. С цената
на огромно напрежение обработих събраните данни и написах труд на тема:
„Изследване върху „физичната същност“ на надеждността на техническото
изделие и разработване на методика
за оценката ù в условията на експлоатация, на примера на селскостопанския
трактор“. Трудът, представен през 1991
г. за предварителна оценка в научния
съвет на Научно-изследователски институт по механизация и електрификация на селското стопанство (НИМЕСС)
за допускане до участие в конкурс за
ст.н.с. 1 степен, беше рецензиран и
оценен писмено от трима професори от
ВМЕИ-София и БАН и трима ст.н.с. 2 ст.
от института. Всички му дадоха висока оценка. Само най-младият колега
от моята секция не беше съгласен с
концепцията ми за физичната същност
на свойството ремонтопригодност, независимо че знаеше, че тя е одобрена в дисертацията ми, защитена пред
научния съвет на МИИСП-Москва. Така
той защитаваше българската официална концепция за физичната същност
на
ремонтопригодността само като
конструктивна приспособеност за лесно и бързо откриване на отказите и
отстраняване на последствията от тях
– твърдение, което американският учен
критикуваше, като ограничено. То правеше ремонтопригодността абсолютно несвързана с останалите съставни
свойства на надеждноста.
Поради ред субективни причини Научният съвет, вместо да даде ход на
процедурата с решение: авторът, съобразявайки се с направените бележки, да внесе поправките, които смята
за необходими, и да представи труда
в Специализирания научен съвет по
механизация и електрификация на селското стопанство към ВАК без повторно рецензиране и разглеждане в НС на
НИМЕСС, реши друго: „Хабилитационният труд съдържа определени научни,
методични и практически приноси и
редица дискусионни въпроси; да бъде
преработен и прередактиран в съответствие с препоръките; да бъде представен за разглеждане със заключителни
рецензии.“ Това ме изправи пред цайт-
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нот да се справя с поправките в срок,
тъй като след по-малко от два месеца бях предупреден от директора на
НИМЕСС, че трябва да подам молба за
пенсиониране. Въпреки възражението
ми, че според закона, пенсионирането на определена възраст е право, а
не задължение, след един месец заповедта за моето уволнение „поради
навършване на пенсионна възраст“ ми
беше връчена. Отпечатването и новото рецензиране на поправения труд,
както и свикването на ново заседание
на научния съвет за разглеждането му,
стана „частна моя грижа и заинтересованост”, която струваше пари, а аз,

вече пенсионер, не разполагах с необходимите средства.
Така завърши и втората част от
„сагата“ на моя дългогодишен упорит
труд в науката за намиране на пътя
за по-точна оценка на качеството на
внедряваните в нашето селско стопанство земеделски машини. Тя приключи
с един ръкопис от триста страници, в
който, по мое мнение, има верни и полезни за науката идеи и решения, които
чакат внедряване. Как да се осъществи
то – засега нямам решение. Дано младият някога колега – мой рецензент,
който сега се е захванал да пише „Теория на надеждността“, си спомни моя

МЛ

ръкопис и се възползва от концепцията за същността на свойството ремонтопригодност, заложена в него – концепция, която признаха руските учени
от МИИСП, Москва, както и водещите
български учени по надеждност, оценявали моя хабилитационен труд тогава.
К.т.н. инж. Борис Антонов

По случай предстоящия
юбилей, пожелаваме на
к.т.н. инж. Борис Антонов
още дълги години да
е все така борбен и
ентусиазиран!
ЗТ

О И МЕСО

Продължава от стр. 4
• През идните месеци цените на тон кланично тегло на свинското месо повлияни от низходящите европейски цени и
растящите разходи за фуражи ще притискат местните производители. Прогнозните цени ще се задържат по-ниски от
отчетените през м. септември на 2019 г. и 2020 г., съответно
3,87 лв./кг и 3,79 лв./кг.
• По-сериозно нарастване се предвижда при цените на едро
на говеждото и телешкото месо, което до голяма степен се
обуславя от растящите европейски и световни цени и поскъпването на фуражите.
• Очакваното увеличение спрямо ценовото ниво през м. юли
е между 7,5% до 10%. Прогнозните цени ще са по-високи с
около 7,9% в сравнение с миналогодишните и с 0,4% срав-

нено с цените за същия период на 2019 г.
• Произведеното в кланиците говеждо и телешко месо през
първото шестмесечие на 2021 г. възлиза на 2779 т, което е с
60,2 тона по-малко от равнището на производство през първата половина на 2020 г. През настоящата година са заклани
повече животни – 13,71 хил. бр. спрямо 13,48 хил. бр. през
предходната, но при по-малко средно кланично тегло, съответно 202,7 кг срещу 210,6 кг.
• Цените на пилешкото месо през м. юли достигнаха 3,13 лв./кг
кланично тегло, което е с 11% над равнището през същия
месец на 2020 г. и с 5% над нивото от 2019 г. Очакванията
са през идните месеци цените да се задържат стабилни над
3,0 лв./кг. Произведеното в промишлени условия месо от
бройлери до м. юни 2021 г. е в размер на 42,8 хил. тона
(-0,8% на годишна база).

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Растежът на световните цени на месото продължи и през
м. юли, макар и с по-бавен темп. Според данните на ФАО,
най-голямо е увеличението при цените на пилешкото месо
(+4,3% спрямо м. юни), следвани от овчето и агнешкото
(+3,0%) и говеждото месо (+0,6%).
• Обзорният доклад на ФАО показва, че от м. януари до момента глобалните цени на месото са нараснали с 14,9%, под
въздействие на увеличеното търсене, причинено от дефицита на месо в Китай, Виетнам и Филипините. Най-динамичен
е растежът при цените на пилешкото месо (+17%), следвани
от тези на говеждото месо (+15%), свинското (+13%) и овчето
и агнешкото месо (+13%).

• Според експертите на USDA производството на свинско
месо в Китай ще намалее с близо 14% през 2022 г., под
въздействието на провежданата правителствена политика,
ограничаваща ценовите колебания и очакванията за нови
поражения от АЧС в някои райони на страната.
• Докладът на Рабобанк за глобалния пазар на говеждо и телешко месо през третото тримесечие на 2021 г. прогнозира
запазване на високите ценови равнища в ЕС, като основната
причина е ограниченото предлагане и свиване на доставките
от Бразилия (-2%), и САЩ (-16%).
По материали на САРА, ИАИ, Бюлетин №8 2021

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА МЕСОТО

• Говеждото месо е сред най-добрите
източници на протеин, В2, В12, ниацин, цинк и желязо.
• Още през 1500 г. пр. Хр. в Китай са
консумирали бекон.
• В ресторант можете да поръчате пържолата си в 6 варианта – много сурова, сурова, средно сурова, средна,
добре изпечена, много изпечена.
• Най-скъпото говеждо месо се продава в Япония. Животните се отглеждат
със специална диета с бира и соя и

дори получават ежедневен масаж.
• Червеното месо не винаги е толкова
вредно и толкова богато на мазнини.
Това зависи от начина на нарязване
и приготвяне, както и от това с какво е сервирано. Пилешките крилца и
бекона, например съдържат повече
мазнини.
• Не пържете месото. Пърженето го
превръща само в мазнини и калории.
• Сготвеното месо може да остане в
хладилника до 5 дни. Никога не яжте

месо, престояло повече от този срок.
• Крехкото телешко е червено на цвят.
Колкото по-тъмно е месото, толкова
по-възрастно е животното.
• Не яжте сурово месо. Готвенето унищожава токсините.
• Пуешкото месо съдържа 1% мазнини,
пилешкото (без кожата) и шунката
– 3%, телешкото – 8%, патешкото –
11%, беконът – 16%.
Бюлетин за месото

ШАФРАН (CROCUS SATIVUS., СЕМ. IRIDACEAE ) –
ЕДНА ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ПОДПРАВКИ В СВЕТА
Описание: Шафранът e многогодишно културно растение,
сродно с нашите сини пролетни минзухари. Развива подземна луковица. Листата са тясно-линейни, по-дълги от цвета,
излизащи във вид на снопче от самата луковица. Цветовете
са разположени по един на късото стъбло и се състоят от
6 червеновиолетови отвън и оранжево напръскани отвътре,
сраснали отдолу в белезникава или жълтеникава, до 15 см
дълга тръбица. Рилцето е тъмнооранжево, дълго, в горния

си край триделно. Тичинките са три, а ячникът е тригнезден.
Плодът е многосеменен.
Шафранът е подправка, получавана от цветовете на шафрановия минзухар (Crocus sativus), културен вид минзухар
от семейство Перуникови. Шафранът, който от години е
най-скъпата в света подправка по тегло, расте при естествени условия в Югозападна Азия. Култивиран е за първи път
Продължава на стр. 11
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проектира, изра отва, доставя и пуска в експлоатация:

ИНСТИТ Т ПО ЛО АРСТ О
И ИНАРСТ О - Плевен
тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470
e-mail: il @el-so t.com
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 конве ерни су илни за на -голяма гама материали,
в т. . илки и зелени фуражи както насипни, така и
алирани;
 а тови, флуидизационни и др. су илни за зърнени
култури, фуражи, насипни продукти;
 камерни и тунелни касетъ ни су илни за плодове и
зелен уци, илки и гъ и, тестени изделия и мн. др.
 котли водогре ни и парни, в т. . за автоматизирано изгаряне на отпадъ на иомаса;
 цялостни ре ения в агро изнеса за използването
на отпадъци от су ена и/или прера отена иомаса
като гориво в котелните инсталации.

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02
GSM 0888 93 67 62 (61); www.beneco.net
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА СИНИТЕ СЛИВИ
• Според диетолозите сливата е богата на витамините С,
В, К, Е, А и много минерални вещества. Сред тях са йод,
фосфор, желязо, цинк, мед, магнезий, калций, калий. Сливите също така са и източник на антиоксиданти.
• Те са особено полезни за хората с болести на сърдечно-съдовата система, с анемия и хипертония, с проблеми
с кръвообращението и атеросклероза. Както са показали
изследванията, редовната консумация на сливи значително подобрява показателите на кръвта и намалява риска от
образуването на тромби. Също така, ако на ден се изяждат 3-4 сливи, се подобрява дейността на стомашно-чревния тракт. По-рано проведените изследвания показват,
че трябва да се консумират предимно тъмните сливи. За
сметка на високото съдържание на антиоксиданти тези
плодове могат да ви спасят от рак.
• Тoзи прoдукт пoдoбрявa зaщитaтa нa чeрвaтa oт възниквaнe нa тумoри. Тoзи eфeкт учeнитe cвързвaт c aнтиoкcидaнтнoтo дeйcтвиe нa микрoeлeмeнтитe, влизaщи
в cъcтaвa нa cушeнитe cини cливи. Блaгoдaрeниe нa тях
нaмaлявa възпaлeниeтo, кoeтo cпoмaгa зa рacтeжa нa
злoкaчecтвeни oбрaзувaния и уврeждa клeткитe.
• Cпeциaлиcтитe пoяcнявaт, чe мaнгaнът, a cъщo тaкa и
мeдтa, cъдържaщи ce в cинитe cливи, cпoмaгaт зa зaщитa нa здрaвитe клeтки oт уврeждaния, acoциирaни c възпaлитeлнитe прoцecи. И нe нa пocлeднo мяcтo, дoбaвят
eкcпeртитe, „вeщecтвaтa aнтoциaнини в тoзи cушeн плoд
нaмaлявaт риcкa oт рaзвитиe нa рaк нa дeбeлoтo чeрвo“.
• Cпoрeд диeтoлoзитe, при липca нa прoтивoпoкaзaния e
жeлaтeлнo oптимaлнo дa изяждaтe пo eдин-двa cушeни
плoдa нa дeн. Cрeд другитe дocтoйнcтвa нa тoзи cупeрплoд cпeциaлиcтитe пocoчвaт пoзитивнoтo влияниe върху
cъcтoяниeтo нa cърцeтo, a cъщo и cпocoбнocттa му дa
укрeпвa кocтитe.
• Едно от най-широко разпространите свойства на синята

слива е разхлабителното ù действие и успешната борба
със запек.
• Редовната консумация на сини сливи ще ви помогне да
четете тези редове без никакви затруднения, защото те
благоприятстват здравето на очната мембрана, откъдето
следва по-добро зрение и състояние на очите. Високото
съдържание на витамин C помага за борба със свободни радикали – оттук следва и по-добро сърдечно здраве,
по-нисък холестерол. Също така сините сливи са отлична
превенция срещу ракови образувания (рак на гърдата и
рак на белите дробове), възпаления и инфекции в организма.
• Наличният магнезий помага за здрави мускули и нервна система, като предпазва от мускулна дегенерация.
Бетакаротинът в комбинация с витамин Е поддържат младия вид на кожата, а фолиевата киселина ги превръща в
отлична и много полезна храна за бременни жени. Благодарение на наличния калций, фолиевата киселина се
усвоява още по-бързо от организма. Доказано е, че консумацията на сини сливи предпазва кожата от вредното
влияние на слънчевите лъчи и същевременно помага за
усвояването на желязо от организма. Сините сливи съдържат висока концентрация на желязо – още един плюс
за консумацията им по време на бременност и за хора,
страдащи от анемия. За добър имунитет, здраво сърце,
добро зрение и младежки вид на кожата – търсете домашни сини сливи. Поради ниския си гликемичен индекс те
са подходяща храна за диабетици и хора, които спазват
хранителен режим и диети за отслабване. За да съхраните
по-дълго полезните свойства на сините сливи може да си
изсушите и запазите в хартиени пликове на тъмно и прохладно място. За да се сдобиете с 1 кг. сушени сливи са ви
необходими около 5 кг. пресен плод.
/ЗТ/

ШАФРАН (CROCUS SATIVUS., СЕМ. IRIDACEAE ) –
ЕДНА ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ПОДПРАВКИ В СВЕТА

Продължава от стр. 9
в района на Гърция.
еографско разпространение и
култивиране: произходът на шафрана
по всяка вероятност е от Мала Азия,
а се култивира и в други страни като
Франция, Испания, Италия и др. Размножава се с луковици, които се разсаждат на рохкава почва през юли –
август на разстояние 30 – 35 см между
редовете и 15 – 20 см едно от друго.
Обича южно изложение и наторена
почва.
Климатичните и почвените условия
в нашата страна, доказано от некултивираното разпространение в почти
цяла България, са доказателство, че
култивираното отглеждане и реколтиране на шафрановия минзухар могат
да бъдат успешни.
Шафранът се развива от луковица,
която се дели и произвежда други луковици, и така се размножава. Цъфти

през есента, бере се заради червените
си близалца, които след изсушаване се
превръщат в шафран. Всеки цвят има
по 3 близалца, които трябва да се отделят внимателно от него. Брането се
извършва до обяд, поради бързото повяхване на цветовете. Трите близалца
на цвета и част от шийката му се изсушават и се използват в готварството
като подправка и оцветител.
Шафрановият минзухар расте добре
на сухи и полусухи почви, адаптира се
добре във варовити или глинести почви. Подходящи са също и канелени
горски, глинести и песъкливи почви,
богати на органична материя. Важно
условие е почвата да е рохкава, за да
могат корените да се развиват на дълбочина и да е добре дренирана, за да
се предотврати гниене. Растенията не
понасят прекомерно количество вода и
засенчване, поради което се препоръчва теренът да е наклонен, за по-лесно отводняване, с южно изложение и
открит, за максимално използване на
слънчевата светлина.
Шафрановият минзухар вирее много добре при температури не повече от
35-40°С през лятото и до -15-20°С през
зимата. Основната нужда от влага на
растенията се гарантира в нашите ширини, където има достатъчно валежи,

които я обезпечават.
На терена, на който се засажда шафрановия минзухар не трябва преди това
да са отглеждани други луковици. Преди засаждане се прави есенна дълбока
оран, напролет се повтаря и след това
се култивира, фрезова и бранува. Препоръчително е да се разпръсне оборска
тор с норма 2-3 т./дка преди есенната
оран, с цел изравняване и обогатяване
на полето. Засаждането се извършва от
края на юни до края на август, реколтира се от октомври до средата на ноември. По-дълбокото засаждане затруднява размножаването и намалява добива,
но повишава качеството му.
потре яема аст: изсушените близалца на плодника
Бране и су ене: брането се извършва до обяд, поради бързото повяхване
на цветовете. Трите близалца на цвета
и част от шийката му се изсушават и се
използват в готварството като подправка и оцветител. Близалцата се откъсват
внимателно заедно с дръжките им и се
сушат в проветриви помещения върху
мрежи на обикновена температура или
в сушилни, но при температура не повече от 30 градуса. От 5 кг сурова дрога
се получава 1 кг суха.
Доц. д-р Ганка Баева –
ИРЕМК, Казанлък
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