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Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www.zemedelskatehnika.com

ОВОЩАРСТВО ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ УЛТУРИ
ИНОВА ИИ ОБРАЗОВАНИЕ НАУ А БИЗНЕС

www. nolis-bg.com

НАЙ-НОВАТА селекция
РАПИЦА от PIONEER®
ВИСОК
ДОБИВ

СИГУРНА
ПЕЧАЛБА

ТРЕТИРАНИ С

НОВ!

НОВ!

РТ 3 0 2
TM ®

НОВ!

РТ 3 0 5 C L

РТ 3 0 3

Търговски марки на Corteva Agriscience и свързаните с нея компании. © 2022 Corteva.
Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF.

ГАРАНТИРАЙТЕ СВОЯ НОВ КОМБАЙН
NEW HOLLAND

С

ОСТ

Сигурност, че ще получите
избрания от вас комбайн

П ОМО

Гарантирани
преференциални
условия

Я

Я

Гаранция от производителя,
поддръжка от оторизиран сервиз,
оригинални резервни части

Гарантиран сервиз по време
на жътвения сезон и спешна
телефонна линия

За връзка с търговски екип:

София
лагоевград
Враца/Монтана/Видин
Плевен
В.Търново/Габрово/ яла
Силистра/ усе
Търговище/ ум н/ азград

087
087
087
087
087
087
087

96464 8
6464 67
6464 67
8 6464
64647 3
964647
76464 3

ургас
Варна
обрич

087
087
087
087
Ст. Загора/Ямбол/Сливен 087
арманли
087
Пловдив /Пазарджик
087

7 76464
6364649
864647
8 8 777
6646498
96464 4
64647 6
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ПРИНОС В МЕ АНИЗА ИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Даваме старт на Деветото отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Откриването е на 10 юни
2022 година на Иновативно младежко
експо в Русенския университет „Ангел
Кънчев”, за което сме им благодарни.
Организатори на Отли ието са
Министерство на земеделието, Селскосто анска академия, Русенски
университет Ангел
н ев , Аграрен
университет – Пловдив, Нау но-техни еския с з о ма иностроене и
вестник Земеделска техника .
далечната
г изтъкнатият зе
меделски деец нко абунов прозря
истината, че земеделието е немисли
мо без машини
ъздаде първото зе
меделско издание вестник Орало с
мотото
отиката и оралото хранят
цели свят
деята бе прегърната от
правоприемника вестник
емеделска
техника , че без машини няма земеде
лие рез
г , по случа
години
от излизането на първото земеделско
периодично издание се създаде кон
курсът Отличие
ринос в механиза
цията на земеделието и оттогава се
провежда ежегодно
годините то се
наложи като водещо събитие в сектора
емеделие Традиционно, връчването
на отличията се състои на декември,
рожденната дата на в
емеделска
техника и се превърна в разник на
механизацията
лагодарим на всич
ки, които подкрепят инициативата и на
участниците през годините
Основната мисия, която си е поста
вило Отличието, е да обедини инова
ции, бизнес, наука и образование за
е ективно земеделие Конкурсът стар
тира преди цели години
организа
торите се обединиха около идеята, че
без машини няма как да се постигне
съвременно и е ективно земеделие
Отличието насърчава производите
ли и вносители на земеделска техника,
и земеделски производители, внедрили
механизирани технологии, осъществе
ни с иновативна техника, с подготвени
кадри в тяхната де ност за постигане
на добри резултати в земеделието
То обхваща целия производствен
процес
от създаването и предлага
нето до използването на иновативни
машини в производството рез
г
то наново е с надслов Агроединение ,
но не механично обединение и съе
динение, а динение на образование,
наука, бизнес на ученици, студенти,
научни работници, земеделски произ
водители, производители и търговци
на земеделска техника, целият агро
отрасъл да бъде с обща цел
осъ
ществяване на иновативни технологии
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с иновативни машини и постигане на ми стопанства и с направления по
е ективно земеделие Отличието дока
левъдство, овощарство, лозарство, зе
за, че благородната кауза е осъществи
ленчукопроизводство, животновъдство,
ма дори и в трудна година
смесено производство
еветото Отличие
ринос в меха
одадените предложения се оценя
низацията на земеделието
е с ват по специална програма на
А от
акцент: Вестник Земеделска техника комисия от представители на органи
стана на 1 години и надслов АГРОЕ- заторите
ДИНЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ НАУ А
лагодарим на всички съмишленици
БИЗНЕС.
и колеги, които са с нас през години
ормулярите за у астие в тазго- те и ни подкрепят
зказваме специ
ди ното Отли ие са в на равления: ални благодарности на ирмите
На равление 1 – Б лгарски роиз- Концепт,
олис,
ационална служба
водител на земеделска техника. ма за съвети в земеделието, ационален
две категории
амоходни машини
съ з на зърнопроизводителите, Класик
и аботни машини с под категории
иза н, оби прес, на меди ните ни
за малки, средни и големи стопанства,
партн ори Агро г, ива г, олк свят
с направления полевъдство, овощар
Организаторите се радваме, че сме
ство, лозарство, зеленчукопроизвод
заедно и се надяваме все така обеди
ство, животновъдство, смесено произ
нени да продължим да работим в име
водство
то на българското конкурентно земеде
На равление 2 – Иновации
лие
участват вносители и търговци на зе
о нови срещи през деветото изда
меделска техника
ма
категории
ние
на
Отличието
ринос в механиза
нергетични машини ,
амоходни
цията
на
земеделието
през
годи
машини ,
амоходни прибиращи ма
на ледете в
емеделска техника за
шини и
аботни машини , с под ка
тегории
за малки, средни и големи ин ормация.
т рганизационния комитет
стопанства и с на
правления
поле
въдство,
овощар
„
“
ство,
лозарство,
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38
зеленчукопроизвод
http://uni-sz.bg, http://uni-sz.bg/truni5/
ство,
животновъд
тел: 0882000895; 046 669149; 046 669182
ство, смесено про
изводство
Специалности ОКС „БАКАЛАВЪР“
• Автотранспортна и земеделска техника;
На равление
• Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;
– Механизация в
• Автоматика и компютърни системи;
земеделското ро• Електротехника; Компютърни системи и комуникации;
изводство.
ма
• Топло- и газоснабдяване; Индустриално инженерство;
категории
алки
• Технология на храните
стопанства, редни Прием на документи: от 01.06. до 25.06.2022 г.
стопанства и оле

Земеделие
12-ТО НА ИОНАЛНО
С СТЕЗАНИЕ МЛАД
ЕРМЕР
периода от
до
ма
г , ро есионална
гимназия по земеделие р отев , гр мбол, бе домакин на
то ационално състезание
лад ермер
на автори
тетния ученически орум в с ерата на селското стопанство
о традиция дванадесетото издание на националния
орум бе организирано от инистерството на образованието
и науката,
О на О , гр
мбол, с партн ори община
мбол и Аграрен университет
ловдив
лед проведената техническа кон еренция отборите
започнаха надпревара в три модула
астениевъдство ,
ивотновъдство ,
еханизация на селското стопанство
астениевъдите се състезаваха в бързото разпознаване
на семена от различни култури
ъдещите механизатори
решаваха електронен тест по безопасност на движението,
животновъдите показаха своята про есионална сръчност в
една от краве ермите от региона с
латаре, а младите
ермери разпознаваха различни видове уражи
ИНДИВИДУАЛНО И ОТБОРНО ЛАСИРАНЕ
издание на ационалното състезание
лад ермер
се проведе в три модула с по две състезателни дисциплини
МОДУЛ РАСТЕНИЕВ ДСТВО
ъстезателна дисциплина
азпознаване на семена
първо място
ладен лиев
елязков
ристо
отев , гр мбол
второ място Абибе Осман Амза
по селско стопан
ство, гр Карнобат
трето място
Августина иленова енеткова
по
транспорт л
инчев с ладимирово
С стезателна дисци лина - илизене на лозя
Прод лжава на стр.
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ДЕНЯТ НА ЕРМЕРА В
САДОВО...
а
ма в нститута по растителни генетични ресурси
К
алков в адово се проведе традиционния вече
ен
на ермера в адово
о време на о ициалното откриване
специално внимание бе отделено на биле ните годишни
ни, които се честват през тази година в нститута, а именно
г от стартирането на аграрната наука в ългария,
г
от откриването на първата у нас ържавна земеделска
опитна станция адово,
г от рождението на видния учен
акад авел опов и
г от преобразуването на опитната
станция в нститут с национално значение ъбитието в а
дово бе открито от директора на нститута, а приветствено
слово от името на министъра на земеделието прочете про
артин анов председател на елскостопанска академия
есетките ермери, вкл чително от умъния, Турция,
ърция и
акедония, дошли на този празник посве
тен в тяхна чест, с нетърпение очакваха посещението на
емонстративното поле, защото знаеха от програмата, че
за първи път тук ще се разясни какво представлява нтели
гентното земеделие и ще бъде извършена демонстрация за
пръскане на посеви с дрон а самото поле ръководителят
на селекционно генетичния отдел в нститута доц латина
р разясни основните направления на това ново начинание
в земеделието и посочи неговите основни предимства ос
тите разбраха, че при нтелигентното земеделие с помощта
на датчици и обследване на посевите с дрон вече може да
се събира конкретна ин ормация за всеки парцел и обра
ботени с различни електронни устро ства тези данни да се
използват рационално за всяко мероприятие, а не да раз
читат на интуицията си Така може торенето да е различно
дори в един блок, третирането с хербициди да е обвързано
с установеното видово разнообразие от плевели или при
откриване на огнища от болести те да бъдат спрени още в
зародиш
ад полето в адово бе демонстрирано и иновативно
пръскане на посеви с дрон То съдържа резервоар от
и
поради ултрамалообемното пръскане изразходва
на
Прод лжава на стр. 7

Професионална гимназия по
земеделие „Христо Ботев“
град Ямбол
Град Ямбол пк 8600, ул. „Милин камък“ № 6,
pgz@abv.bg; телефон - 046/869 463

Училище с 87 годишна история и традиции в
обучението на професионалисти за селското
стопанство.
За учебната 2022-2023 година, училището предлага
прием по следните професии и специалности:
• Професия „Техник на селскостопанска техника“;
Специалност „Механизация на селското стопанство“.
Степен на професионална квалификация – Трета.
• Професия „Животновъд“; Специалност „Говедовъдство“
– Защитена! Степен на професионална квалификация Втора.
• Професия „Техник-растениевъд“; Специалност „Трайни
насаждения“ – С траен недостиг на пазара на труда.
Степен на професионална квалификация – Трета.
Обучаващите се във всички професии получават
безплатно свидетелство за управление на МПС,
категория В и категории Твк и Твк-з. Срокът на обучение
за всички специалности е 5 години.
За своите възпитаници професионалната гимназия
осигурява общежитие с 50 места, както и безплатен
транспорт в рамките на област Ямбол.

3

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ
РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ“ САДОВО

140 г. АГРАРНА НАУКА В БЪЛГАРИЯ

120 г. ДЪРЖАВНА ЗЕМЕДЕЛСКА СТАНЦИЯ САДОВО
120 г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА акад. ПАВЕЛ ПОПОВ
ИНСТИТУТЪТ ПРЕДЛАГА СЕМЕНА
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ТРИТИКАЛЕ, РЪЖ, ОВЕС
И ЗИМЕН ГРАХ

ЗА КОНТАКТИ:
гр. САДОВО, ул. ДРУЖБА № 2
E-mail: ipgr_sadovo@abv.bg
Тел.:032629026; За семена: 0889719516

Прод лжава на стр. 7
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РАТ А АГРОБИОЛОГИЧНА АРА ТЕРИСТИ А НА
ПЕРСПЕ ТИВНИ СОРТОВЕ ЧЕРЕШИ
жегодно в гр К стендил се провежда празник на че
решата Тази година то ще се състои на
ни ашият
регион е известен с това, че е един от водещите чере
шопроизводителни ра они с на вкусните череши в страна
та
нститута по земеделие, в резултат на класическата
селекция, са създадени и признати общо единадесет сорта
обеда, ерна Конявска, К стендилска хрущялка, ългар
ска хрущялка, изия, анелия, те ания, уперстар, има,
Алекстон и асиника От утвърдените през
г има и
Алекстон са първите български само ертилни сортове че
реши
резултат на селекционната де ност за обогатяване
на черешовия асортимент тук са създадени и редица нови
хибриди от различни комбинации, на ценните от които ще
послужат за създаване на нови сортове
С мит: олучен е от кръстосване на ан
ам
а
мостерилен канадски сорт, внесен у нас от ермания а
ра она на К стендил зреене около
ни
ървото е
умерено растящо
ъ тежът е средноран
лодовете са
много едри
, с широко сърцевидна орма, кожицата
е със силно ярък и привлекателен червен блясък, месото е
плътно, хрупкаво, розовочервено, сочно, сладко, описан от
ценители като много вкусен
лодовете имат много добра
издръжливост на манипулация и транспорт и са подходящи
и за преработка в консервната промишленост
анада Д аянт: Опрашва се от ъмит, апинс, ан, а
ниер рокът на зреене е
ни за нашия регион ър
вото е умерено растящо ъ тежът е средно късен лодът

С мит

ордия

анада Д аянт

Ра ниер

Ла инс

Регина

Ски на

Суитхарт

Стакато

еровия

Прод лжава на стр. 8
СЕЛС ОСТОПАНС А А АДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЯ –
СТЕНДИЛ

Кюстендил 2500, ул. „Софийско шосе”; тел.: 078 52 2612;
Факс: 078 52 4036; e-mail: iz_kn@abv.bg
ии
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МАСЛОДА НАТА РОЗА И РОЗОВАТА ДОЛИНА
а ългария е характерно богато
биоразнообразие, вкл чващо и голям
бро етеричномаслени и лечебни кул
тури Те се използват предимно като
суровина в пар мери но козметич
ната, химико армацевтичната и хра
нително вкусовата промишленост
начението им се определя от

де ствието и употребата на съдържащи
те се в тях етерични масла и биологич
но активни вещества теричните масла,
вложени в различни продукти, оказват
психо изиологично възде ствие върху
човешкия организъм сички етерични
масла притежават силни бактерицид
ни сво ства и затова намират широко
приложение в аро
ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И
мотерапията и ме
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ УЛТУРИ
дицината
а първо място
6100 Казанлък, бул. „Освобождение“ 49, тел.: 0431/ 6 20 39,
факс: 0431/ 6 20 83, e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net сред маслода ните
култури, не само у
Интродукция, селекция и
нас, е прочутата по
семе роизводство на меди
цял свят Казанлъш
цински и ароматни растения
ка маслода на роза
Технологии за с здаване и
отгле дане на медицински
(Rosa
damascena
и ароматни култури Производство на посадъ
Mill. f. Trigintipetala
чен материал от сортове маслода на роза, лавандула, мента и др
Dieck
родуктите,
Преработка на растителни суровини от медицински и ароматни
произвеждани
от
растения Лаборатория за анализи на етерични масла, растителни
нея,
са
основата
на
суровини и билкови продукти

един незаменим стопански сектор у
нас, ангажиращ труда на цели региони
в страната ългария е световен лидер
в производството на розово масло
овече от
години то е ненадминато
по качество в цял свят
аслода ната роза е емблематична
култура за ългария Традициите, свър
зани с розопроизводство в нашата
страна датират от векове едица до
кументи показват, че още през
век
това уникално маслода но растение
вече е било познато и е присъствало
в бита на българина
едрата българ
ска природа, благоприятните почве
но климатични условия, трудол бието
на българина и традициите, свързани
с отглеждането на маслода на роза
са причините, поради които нашата
страна е известна като страната на
розите , а българското розово масло
е еталон за качество по цял свят тра
Прод лжава на стр.
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12-ТО НА ИОНАЛНО С СТЕЗАНИЕ МЛАД
Прод лжава от стр. 3
първо място
ладен лиев
елязков
ристо
отев , гр мбол
второ място Ангел Костов еев
по
ристо
отев , гр виленград
трето място
уста а са аджиоли
по
гр
азлог
ЛАСИРАНЕ В МОДУЛ РАСТЕНИЕВ ДСТВО:
първо място
ладен лиев
елязков
ристо
отев , гр мбол
второ място Абибе Осман Амза
по селско сто
панство, гр Карнобат
трето място
Августина иленова енеткова
по
транспорт л
инчев с ладимирово
МОДУЛ
ИВОТНОВ ДСТВО
ъстезателна дисциплина
игиена на млекодобива
първо място
Ангел Ангелов
ивков
по
К воров , гр оце елчев
второ място Александра Алдинова нкова
ро есио
нална селскостопанска гимназия, гр адово
трето място
осен орисов еоргиев
ристо
отев , гр мбол
ъстезателна дисциплина
азпознаване на уражи
първо място
осен орисов еоргиев
ристо
отев , гр мбол
второ място
телияна
адостинова то кова
гр ова агора
трето място
еорги Тодоров рагнев
по селско
стопанство, гр Карнобат
ЛАСИРАНЕ В МОДУЛ ИВОТНОВ ДСТВО:
първо място
осен орисов еоргиев
ристо
отев , гр мбол
второ място
Ангел Ангелов
ивков
по
К воров , гр оце елчев
трето място
имитър милиев Кирилов
у
навска земя , с Ковачица
МОДУЛ МЕ АНИЗА ИЯ НА СЕЛС ОТО СТОПАНСТВО
С стезателна дисци лина - Електронен тест о Безо асност на дви ението о ти ата - Т Т
първо място
танчо асилев ванов
по селско
стопанство, гр Карнобат

ЕРМЕР

второ място
етко ламенов Тодоров
АТ
анко
ерковски гр авликени
трето място Атанас иколаев енов
ро есионална
селскостопанска гимназия, гр адово
С стезателна дисци лина - Ма сторско у равление на
трактор о редварително зададен мар рут
първо място
дравко дравков етров
ристо
отев , гр мбол
второ място
артин Тодоров Тодоров
гр ова
агора
второ място
еорги асилев аризанов
по
К воров , гр оце елчев
трето място Атанас иколаев енов
ро есионална
селскостопанска гимназия, гр адово
ЛАСИРАНЕ В МОДУЛ МЕ АНИЗА ИЯ НА СЕЛС ОТО
СТОПАНСТВО:
първо място Атанас иколаев енов
ро есионална
селскостопанска гимназия, гр адово
второ място
танчо асилев ванов
по селско
стопанство, гр Карнобат
второ място
етко ламенов Тодоров
АТ
анко
ерковски гр авликени
трето място
еорги асилев аризанов
по
К воров , гр оце елчев
РА НО ОТБОРНО ЛАСИРАНЕ
во място
ро есионална гимназия по селско
стопанство, гр Карнобат
ро място
ро есионална гимназия по земеделие
ристо отев , гр мбол
то място
ро есионална гимназия по
К
воров , гр оце елчев
ационалното състезание
лад ермер печели все
по голяма популярност през годините То доказва, че
про есиите в с ерата на селското стопанство са необходими
за успешната реализация на младите хора в ългария и
провокира интереса на бизнеса към про есионалното
земеделско образование и неговото желание да предоставя
своята материална база за обучението на учениците в
реална работна среда
инж. одор одоров, директор на
П З р. отев гр. м ол

МАСЛОДА НАТА РОЗА И РОЗОВАТА ДОЛИНА
Прод лжава от стр. 4
ни като Турция и Кита влагат огромни
средства в добива на розов цвят и дес
тилацията на етерично масло, но те да
леч не могат да достигнат качествата на
българското Основна причина за това
са неповторимите климатични условия
на нашата природа зкл чителното съ
четание на климат, почва и приоритет
но отглеждане на Казанлъшката роза в
озовата долина, определят до голяма
степен качеството на розовото масло
о данни на
инистерството
на земеделието и храните годишно у
нас се произвеждат , тона розово
масло, което прави страната ни на го
лемият производител в света озопро
изводителите са над
, а отглежда
ните от тях растения заемат повече от
хиляди дка
аслода ната роза служи като из
ходна суровина за производство на
розово масло, розов конкрет, розова
вода и розово абсол
озовите джи
бри, като вторичен продукт от дести
лацията на розов цвят, се използват
като органичен тор и в сладкарството,
за приготвяне на сладка и кон ит ри

теричното масло е основният и
на ценен продукт, ко то се получава
от цветовете на маслода ната роза
То се съдържа в цветовете от ,
до
,
дин килограм розово масло се
получава от
тона до
тона в
неблагоприятни години , което количе
ство цвят се получава от около
дка
розови насаждения
ългарското розово масло е един
сложен продукт, ко то по химичен път
е невъзможно да се получи
ъдържа
над
съставки, разпределени в две
основни групи
течна част, наречена
елеоптен летливата част на маслото
и стеароптен твърда част, която е раз
творена в елеоптена
ългарското розово масло има
жълт цвят със зеленикав оттенък и си
лен аромат
енен продукт при преработката
на розовия цвят е и розовия конкрет,
ко то има червено оранжев цвят, восо
коподобна консистенция и типичния за
розата аромат
От розовия конкрет се извлича око
ло
розово абсол , което е черве

никава на цвят течност с розов аромат
процеса на преработка на розо
вия цвят за розово масло се получава
и розова вода Тя притежава приятен
аромат, ценни лечебни и козметични
средства, което я прави подходяща
като суровина за армаце тичната и
козметична индустрия
редните добиви от розов цвят са
в зависимост от възрастта на насажде
нията ри две годишни розови насаж
дения добивът е в граници от
кг до
кг дка при тригодишни насажде
ния
кг дка при цветодаващи при
неполивни условия
кг дка,
при цветодаващи при поливни условия
до
кг дка
а да бъде запазено водещото
място на ългария в производството
и търговията с розови продукти, е на
ложително да се съхрани генетичната
автентичност на Казанлъшката масло
да на роза и да бъде запазено нашето
розово масло в рамките на световния
стандарт
оц. д-р анка аева
- азанл к
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ДЕНЯТ НА ЕРМЕРА В САДОВО ДЕМОНСТРИРА УЛТУРИ,
СОРТОВЕ И ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Прод лжава от стр. 3
декар
оже да пръска селективно по
сева и да променя дозата чрез со ту
ер ронът се движи на височина
над посева като копира реле а, а със
завихрянето на растенията осигурява
пълноценно покритие на всичките им
части олямото му предимство пред
наземната техника е, че съкращава
времето за реакция и с него може да
се пръска и непосредствено след обил
ни валежи, което ще подобри значи
телно е ективността на използваните
препарати и ще предотврати появата
на болести или ще стопира развитието
им още в зародиш
оследва обиколка на емонстра
тивното поле еше направена кратка
характеристика на метеорологичните
условия през годината и бе уточнено,
че предстои една нормална за при
биране реколта
яха коментирани и
почвените условия на опитното поле в
нститута точнено бе, че тя е много
плитка, с почвен про ил до
, кое
то е предпоставка за откриване от се
лекционерите на сухоусто чиви сорто
ве пшеница, но не и за високи добиви
началото бяха представени едно
зърнест и двузърнест лимец, с които е
започнало отглеждането на пшеницата
като храна за хората и бе уточнено, че
за болни от целиакия непоносимост
към глутена трябва да се ползва ед
нозърнест лимец, чието съдържание на
глутен е малко и не е вреден за страда
щите оказан бе и старият сорт
,
като демонстрация на използваните
сортове преди появата на селекция у
нас, както и на някои селекционни по

стижения на нститута, които вече не
са в практиката, като на сухоусто чи
вия европе ски сорт Катя, белозърнес
тия сорт адовска белия, изкл чително
високодобивния сорт релом и създа
дения по пътя на биотехнологиите сорт
К
оследваха на популярните
садовски сортове
адово
и обе
да, които независимо, че са създадени
преди
години все още се използ
ват за стандарти у нас
редставени
бяха и високодобивните икибо, ея ,
аревец и адово
, икономичния
оряна, подходящия за биологично зе
меделие сорт ермер, ко то притежа
ва зърно с отлични хлебопекарни ка
чества, усто чивите на болести инра
и икола , осилестия ургавец, сорт
изда достигнал през
г добиви
от над
в полетата на ирма
Агродар ългария в А тос и разбира се
на новите постижения на садовската
селекция адита и ашец, представени
от доц латина р, и лан, предста
вен от гл ас лаго Андонов адита
е нов високодобивен сорт, ко то при
изпитването си в А А в условията
на еверна ългария е показал резул
тати и над
, а ашец е сорт
от група А, подобрители на брашната,
но независимо от този акт вече по
казва в практиката, освен много добри
технологични показатели и високи за
тази група сортове добиви рез
г
то спечели конкурса за иновации на
А А
и конкурса, организиран от
ъ за на изобретателите в ългария
през
г
орт лан е на новия
български сорт пшеница То е ново
поколение на селекцията, ко то се от

личава с повишена добивност, скъсено
неполягащо стъбло и защитеност от ос
новните икономически важни болести
От колегите, работещи в програма
та по астителни генетични ресурси,
бяха представени и ниския сорт твърда
пшеница еница, зимоусто чивия сорт
ечемик оток, единствения сорт ръж,
вписан в сортовата листа на ългария
илениум, ко то заедно със сорт ер
мер през миналата година се отглежда
на земите кра манастирите в Атон,
пролетния голозърнест сорт овес ина,
зимния сорт овес Калоян, на добрият
български сорт уражен грах за зелено
ир и различни алтернативни култури
като бурчак бобова и лечебна култу
ра, ацелия медоносна и декоративна
култура, лен
маслода на и влакно
да на култура, просо късно пролетна
култура, която може да се отглежда за
зърно, за зелено и като втора култура
на неполивни площи и др
оследва посещение на опитния
участък в нститута, където при пшени
ца, царевица и слънчоглед се проучват
различни препарати на ирма
еди
пл с , като биостимулатора Алмагерол
сенс и микробиалния тор утрибио ,
за които е установено, че имат и ком
пенсиращо азотното торене ункции
Обиколката завърши с обсъждане
на предстоящата есенна кампания и
възможностите, които предлага
,
като култури, сортове и категории се
мена осещението на полето за поре
ден път показа на гостите, че в адово
винаги има какво да се види, винаги
има какво да се научи
л. ас. ван лексиев
адово

БИЗНЕС ИН ОРМА ИЯ

Нови нормативни актове за земеделието,
м. МАРТ - МА 2022 Г.

ДВ, бро 2 2 .0 .2022 г
остановление
от
март
г за одобряване на
промяна по б джета на инистерството на земеделието за
г във връзка с увеличаване капитала на еднолично акцио
нерно дружество с държавно участие в капитала рана
А
аредба за изменение на аредба
от
г за прилага
не на мярка
уманно отношение към животните от рогра
мата за развитие на селските ра они за периаода
г
ДВ, бро 2 29.0 .2022 г.
равилник за устро ството и де ността на ационалната
служба за съвети в земеделието
В ро 2 /01.04.2022 г.
аредба за изменение и допълнение на аредба
от
г за търговия на посевен материал от зърнени култури на
пазара на вропе ския съ з
В ро 29/12.04.2022 г.
остановление
от
април
г за одобряване на
допълнителни разходи за
г по б джета на ържавен онд
емеделие за инансиране на разходи за данък върху доба
вената сто ност на общини по одобрени за подпомагане проек
ти по рограмата за развитие на селските ра они за периода
г и по рограмата за морско дело и рибарство за
периода
г
В ро 30/15.04.2022 г.
аредба за изменение и допълнение на аредба
от
г за прилагане на мярка
лащания по атура
и
амковата директива за водите от рограмата за развитие на

селските ра они за периода
г
В ро 31/19.04.2022 г.
остановление
от
април
г за одобряване на
допълнителни разходи по б джета на ържавен онд емеде
лие за
г за подпомагане на земеделски стопани
аредба за изменение и допълнение на аредба
от
г за прилагане на ярка
Агроекология и климат от
рограмата за развитие на селските ра они
г
,
бр
от
г
В ро 32/2 .04.2022 г.
аредба за изменение и допълнение на аредба
от
г за прилагане на ярка
иологично земеделие от рогра
мата за развитие на селските ра они за периода
г
, бр
от
г
В ро 35/10.05.2022 г.
аредба за изменение и допълнение на аредба
от
г за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за
изплащане, или за оттегляне на изплатената инансова помощ
за мерките и подмерките по чл
, т
от акона за подпо
магане на земеделските производители
бр
от
г
ешение за промяна в състава на Комисията по земедели
ето, храните и горите
В ро 3 /13.05.2022 г.
остановление
от
ма
г за одобряване на
допълнителни разходи по б джета на инистерството на земе
делието за
г
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РАТ А АГРОБИОЛОГИЧНА АРА ТЕРИСТИ А НА
ПЕРСПЕ ТИВНИ СОРТОВЕ ЧЕРЕШИ
Прод лжава от стр. 4
е едър до много едър
, с бъбрековидна орма, а
плодовото месо е хрупкаво, типична хрущялка ри интен
зивни валежи плодовете са усто чиви на напукване Транс
портабилен сорт, с високи плодови качества
ордия: ешки сорт, представлява пъпкова мутация от
сорт Техловичка
нас е внесен през
г от
еорги
ев одходящи опрашители за него са ан, едел ингенска,
егина, тар рок на зреене второто десетдневие на ни
ървото има среден растеж, с прибрана конусовидна ко
рона ъ тежът е средно късен лодовете са много едри,
закръглено сърцевидни, ка еникаво червени с черен н анс,
плътномесести, хрупкави, с много добри вкусови качества и
много дълга дръжка ортът е усто чив на късните пролетни
слани и напукване на плодовете
Ра ниер: олучен от кръстоска на инг и ан, Американ
ски сорт
нас е внесен през
г Опрашва се от ан,
ам и инг рок на зреене за нашия регион е през третото
десетдневие на ни ървото е силнорастящо, с пирамидал
на до широкопирамидална, средно гъста корона ъ тежът
е средно ран лодовете са едри, със средно тегло
, с
къса тънка дръжка и широкосърцевидна до кълбовидна ор
ма Кожицата е средно дебела, жълтеникаво розово червена
до тъмночервена, с по тъмночервени петна върху жълтени
кав он, с многобро ни подкожни точици, лъскава
есото
е жълтеникаво, много плътно, сочно, сладко, слабо кисело,
с много добри вкусови качества лодовете са неподходящи
за механизирана беритба поради светлото оцветяване на
кожицата одходящ е за преработвателната промишленост
компоти, сокове, сладко и др
Ла инс: олучен е от кръстосването на ан
тела
амоплоден канадски сорт, кръстен на неговия създател
несен е у нас от асил еоргиев през
г
рокът на
зреене е края на ни ървото е умерено до силнорастящо.
ъ тежът е много обилен, средно ран лодовете са едри
до много едри
красива, тъмночервена гланцова кожица, с
широка и дълбока дръжчена ямичка Коремния шев почти не
личи, гръбната страна е издута и с плитка бразда лодо
вото месо е плътно, виненочервено, сладко кисело с много
добри вкусови качества
еровия: с неустановен произход
несен от
еор
гиев през
от талия амоопрашващ се сорт рокът
на зреене е в края на ни
ървото е средно до силно

растящо. ъ тежът средно ран, много обилен
лодовете
достигат до
Кожицата на плодовете е много здрава,
твърда, тъмно червеникава до черна в консумативна зре
лост, а вкусовите качества са много добри стъпва рано
в плододаване, притежава редовна и обилна родовитост
сто чивостта на плодовете към напукване е висока, както
и издръжливостта им на манипулация и транспорт
Регина: ермански сорт Опрашва се от
на дерова
късна, едел ингенска, Кордия и амберт а нашия регион
срока на зреене е
ни
ървото е силно растящо,
образува добре о ормена средно гъста корона, с широки
ъгли между скелетните клони лододава редовно лодове
те са едри до много едри, червенокя яви, твърдомесести,
ароматни, с много добри вкусови качества редпочитат се
за консумация в прясно състояние
Ски на: Канадски самоопрашваш се сорт, ко то е полу
чен при кръстосването на ан
тела рок на зреене за
нашия регион е между
ни
ли ървото е умерено
растящо ъ тежът средно ран лодовете са много едри
, бъбрековидни с гланц, тъмно червени, със светли подкож
ни точици и червено до тъмно червено плодово месо лодът
е сладък на вкус, със средно дълг и дебел дръжк
Суитхарт: Канадски самопрашващ се сорт, ко то е по
лучен от кръстосването на ан и ова звезда
рокът на
зреене в региона е между
ни до
ли
ървото е
умеренорастящо
ъ тежът е средно късен
лодовете са
много едри, сочни, плътни и с отличен вкус лододаването
започва на третата година след засаждането
ма редов
на и добра родовитост ерешите са подходящи за прясна
консумация, консервиране и замразяване
онасят добре
транспорт и манипулации
Стакато: олучен е в резултат на свободно опрашване
на сорта уитхарт амоопрашваш се канадски сорт ро
кът на зреене за региона е около края на ли и началото на
август ървото е умерено растящо ъ тежът е средно ран
лодовете са големи
, месото е много плътно и сочно
ортът проявява усто чивост към напукване на плодовете
при дъждовно време
сички описани сортове намират много широк прием от
страна на консуматорите и преработващата промишленост
и заслужават по широко застъпване в производството
с. д-р нита тоева,
нстит т по земеделие гр.
стендил

С ОБЩЕНИЕ

ашият колега про
ивко
авчев, член на
редколегията, бе удостоен от нститут по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията
икола ушкаров ,
о ия със званието
очетен про есор
оздравяваме го
за съвместната де ност в областта на механизацията на

П

озите започват да се отглеждат на рано в ерсия
чита се, че во ниците на Александър
акедонски при
своите походи са ги пренесли по нашите земи
озовото масло в чиста си орма притежава ясно
жълт цвят със зеленикав оттенък
истото българско розово масло съдържа повече от
ценни вещества с уникален е ект върху човешкото тяло
а получаването на кг розаво масло са необходими
около
кг розов цвят
килограм българско розово масло може да достиг
не цена от
евро То се влага в състава на едни от
на популярните пар ми в света, например анел
ългарското розово масло се използва в космическа
та индустрия, като компонент за смазване на космическото
оборудване, заради неговата усто чивост на всякакви тем
пературни промени

земеделието
убликуваме позицията на катедра
ескостопанско
инженерство към университета
в св Кирил и етоди ,
копие, от епублика еверна акедония
З

З

З

озоберът започва на ръка, още по изгрев, когато съ
държанието на масло в цветовете е на високо и прикл чва
до обяд, преди росата да се изпари от цветовете
Казанлък се намира нститутът по розата, както и
единственият в света узе на розата, където е предста
вена историята за отглеждането на маслода ната роза и
розопроизводството по българските земи
о традиция розовото масло се измерва със специ
ална единица за тегло, наречена мускал, която е равна на
грама
атуралната розова вода се получава чрез дестила
ция на цветоете на маслода ната роза
Тази
ароматна напитка зарежда организма с енергия, увелича
ва защитните му сили и подпомага освобождаването му от
токсини

еклама
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С ОБЩЕНИЕ
Дo Медиите
Тема: Уведомление
От катедра
елскостопанско инженерство на акултета по елскостопански науки и
храни в копие, ниверситет
в Кирил и етоди в копие
важаеми,
променящите се политически отношения между
акедония и
ългария, в научно
про есионалната де ност непрекъснато отбелязваме, стандартно сътрудничество между
преподавателски и научни институции от
акедония и
ългария
А именно на
г про д р ивко авчев, редовен ро есор във акултета по
селскостопански науки и храни в копие, е встъпил в длъжност като про есор в елскостопанска
академия на епублика ългария, т е в емеделски институт
икола ушкаров в о ия
Това беше отличено със специално откриване и тържества удостояванев званието
про есор за заслуги и принос към селското стопанство
и взаимното сътрудничество в различни учебно научни и
ZARAMAK LIMITED
образователни институции в ългария, както и различни
Машини и инвентар за селското стопанство
сдружения, които са занимаващи се със земеделие ръчване
гр. Стара Загора, ул. Ново агорс о осе № 20; i @za ama . m; 0898689421
на признанието е и признание за нашата наука, модел на
сътрудничество и принос за развитието на селскостопанското
ЗА АМАК, о ания
производство и на двете държави
азбира се, такова
рои во ител на нивелира,
сътрудничество е от голям интерес и от
акедония,
е с голя о ит в реци ното
предвид акта, че голяма част от опита за адаптиране на
е е елие. на от
нашето земеделие към европе ското предприсъединителни
ра ти ите а рофесионално преговори и адаптиране на нашето селско стопанство към
е е елие е о равняването обща европе ска политика,
2 .04.2022 г.
важение.
на е ята с воен на лон.
атедра по селскостопанско инженерство
в в З
в копие

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО
ПЛОВДИВ

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

 Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови,
орехоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки
 Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
 Анализ на почвени и листни проби
 Обучение чрез открити дни, семинари и
изложби, демонстрационни полета, научна
литература, брошури, листовки
 Консултации по овощарство
За контакти: Пловдив 4004
кв. „Остромила“ № 12, тел.: 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

http://www.traktoribg.com
оде вносител на понски марки трактори втора употре а
,
,
,
,
,
и др.
Доставчик на нови пръскачки, косачки, брани, плугове, сеялки,
картофосадачки, картофовадачки и др.
Дилър на нови индийски трактори, марка SOLIS – от 20 до 90 к.с.,
с кабина и без кабина, челни товарачи и др.
Сливен, ул. анско шосе 55 ензиностан и С
М, сре у завод Динамо
ел. акс 0
30 0 ,
088 35 3 3, 0888 58 093,
.
арлово, кв.Суши а на 0 м. от под алкански т п т

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“БУЗЕМА”
САМО ПРИ НАС!
За учебната 2022 /2023 г.
Прием на ученици
код 2905 Професия Каменоделец
Специалност Каменоделство II СПК
ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ
код 2903 Професия Техник-озеленител
Специалност Цветарство III СПК
ПОДХОДЯЩА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП
код 2901 Професия Техник - растениевъд
Специалност Трайни насаждения III СПК
С С Д С
Д
Д
Срок на обучение 5 години
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Свидетелство за основно
образование, Медицинско свидетелство
Етапи на кандидатстване
I етап 05 – 07.07.2022 г. Записване 13 – 15.07.2022 г.
II етап Записване 21 – 22.07.2022 г.
III етап 26 – 27.07.2022 г. Записване 01 - 02.08.2022 г.
Гимназията предлага обучение Категории В, Ткт

гр. София, ул. Маестро Кънев № 74,
(Автобус 59, 60, 73; Метростанция МИЗИЯ/ НБУ)
тел.: 02/ 8563458, 0876 003291; e-mail: pgss_buzema@abv.bg

Агрономически факултет на Лесотехнически университет
отправя покана към всички, желаещи да се посветят на
земеделието и да научат повече за възможностите за придобиване на висше агрономическо образование в гр. София
Ние обучаваме в редовна и задочна форма на обучение бакалаври в две специалности - “Агрономство“ и “Растителна защита”,
както и магистри в пет магистърски програми - „Полевъдство“,
„Трайни насаждения“, „Зеленчукопроизводство“, „Регенеративно
земеделие“ и „Растителна защита“.
Предстои стартирането на две нови, съвместни с други университети магистърски програми - „Прецизно земеделие“ и
„Устойчиво производство на фуражни култури“.
Обучението на студентите се провежда от висококвалифицирани преподаватели с активна научна дейност. Учебното съдържание е базирано на последните научни и приложни достижения по
съответните дисциплини. Нашите студенти активно участват в
научни и образователни проекти, програми за мобилност, научни
форуми, семинари, кръгли маси и други дейности, допринасящи за
развитие на тяхното креативно мислене.
Обучението в двете професионални направления заема водещо
място в България по отношение на показателите, свързани с реализацията на завършилите студенти: ниска безработица сред завършилите, приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание, висок осигурителен доход на завършилите, регионална реализация на позиция за висше образование.

За повече информация:

https://ltu.bg/bg/агрономически-факултет/обучение/
бакалаври
бул. „св. Климент Охридски“ 10, 1756 ж.к Дървеница, гр. София
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www.agro.bg
динственият селскостопански интернет портал в
ко то ще намерите ежедневни новини фирмен каталог
о яви и всичко останало за селското стопанство.

ТРАНСКОМ 1 - ООД
гр. Силистра, ул. Харалампи Джамджиев 2
тел. 0898 599 583
Произвежда и извършва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уважаеми жители на
Община Павел баня,
Скъпи гости,

Месеците май и юни традиционно в
нашия край се свързват с розобера и розоваренето.
Това е време, в което голяма част от населението
на общината е в розовите и лавандулови градини.
Редом с тежкия труд по събиране на розовия цвят
и неговата преработка, за да се превърне в онова
вълшебно розово масло, за което се разказва в
историческите хроники, легендите и приказките,
това е и времето, в което в цялата община Павел
баня във въздуха се носи аромата на маслодайната
роза и лавандулата.
Именно през юни по традиция избираме и
царицата на цветята. И това не е всичко...
Павел баня е благословена да притежава минерални извори. От недрата
на павелбанската земя блика лековита минерална вода, която е и причина
целогодишно нашата община да се посещава от туристи от различни краища
на света. Именно заради издигането на минералната вода в своеобразен култ
от посетители и жители, през месец юни избираме и цар на минералната вода.
Така съчетанието на природни богатства с провеждането на празник в тяхна
чест допълват колоритността на нашата Павел баня и предпочитането й от
мнозина за отдих и почивка.
За да усетите и Вие аромата на рози и лавандула, за да се потопите
във феерията от цветове и да се докоснете до лековитата минерална вода,
ЗАПОВЯДАЙТЕ В ПАВЕЛ БАНЯ в дните на ПРАЗНИКА НА РОЗАТА И МИНЕРАЛНАТА
ВОДА!
Нека заедно изберем тазгодишните Царица на Розата и Цар на минералната
вода! Да се насладим на танцовите и музикални изпълнения на местните жители
и гостуващите ни изпълнители! Нека заедно усетим магията на розата и
минералната вода!
Заповядайте! НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!
С уважение,
Иса Бесоолу - Кмет на Община Павел баня

ремонт на сита за комбайни
делители за хедър
лифтер за слънчоглед
ремонт шнекове
сечки
контри: житни, царевични, за слънчоглед и
комбинирани
ремонт цилиндри
парапети и огради
бунгала
конструкции
врати: плъзгащи, обикновени за гараж

еклама
www.telcom-eng.com
tel. +359 2 950 1245
+359 2 950 1246

Телком Инженеринг ООД извършва
основни ремонти на дизелови двигатели
Кубота, Янмар и Мицубиши

Промоция на
селскостопански инвентар

ора ка 500 лв.

емарке за
трактор 000 лв.

Мул ер 000 лв.

род л о ител 500 лв.

рана дискова 850 лв.
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ИНСТИТУТ ПО
ПЛАНИНС О ИВОТНОВ ДСТВО И
ЗЕМЕДЕЛИЕ
НАУЧНО ЗВЕНО – Е СПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА
М ИП З
зв ршва:
аучноизследователска и консултантско внедрителска де ности
в областта на животновъдството, овощарството и уражното
производство в планинските и предпланински ра они на страната
Произвежда и предлага:
литен разплоден материал от месода ни говеда, кози и овце
стандартен посадъчен материал от вощни, ягодоплодни и плодово
лекарствени видове мляко и млечни продукти от крави и кози

Троян

, ул

асил

евски

, тел

,

ирмата е основана рез 1990 г. и е сред
рвите ком т рни ирми в Б лгария. От
самото си с здаване досега ирмата се занимава с разработка и изгра дане на ком т рни, ин ормационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила ком т рни и инормационни мре и и други роекти за воде и роизводствени, д р авни и т рговски
ирми и изв р ва ком лексно обслу ване.

l
l
l
l
l

оставка на комп търна, комуникационна и друга
електронна техника
азработване и изграждане на кабелни и безжични
комп търни, теле онни и охранителни мрежи
истемна настро ка на сървъри и друго мрежово
оборудване
пгре д подновяване на стари комп три
оддръжка на стари и съществуващи системи и комп три

l
l
l
l
l

аранционен и извънгаранционен сервиз на комп търна
и електронна техника
хническо, хардуерно и системно поддържане на
комп търни системи и мрежи
редпечатна подготовка и печат
здателска де ност
оставка на консумативи

ялостно ком лексно обслу ване на
о ия, ж к
тел

,

ирми от регистрацията до о ис обзавеждане,
поддръжка и доставка на о ис консумативи
агера, ул
ъвет на вропа , ап
www: nolis-bg.com
,
е

СЕЛС ОСТОПАНС А А АДЕМИЯ
Селскостопанска академия
извършва следните де ности

Нау ни продукти,
ориентирани към
потребностите на
земеделския бизнес и
об еството
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