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СЪДЪРЖАНИЕ

Всяка година на изложението земе-
делските производители споделят 
своя ентусиазъм с потребителите на 
земеделските продукти, с хората, кои-
то не е задължително да знаят колко 
много им дължат.

Каква е нашата обща цел, какво не 
трябва да допуснем да се забрави? Ние 
искаме земеделието да има бъдеще, за-
щото искаме Франция да има бъде-
ще. Ние искаме земеделие , което има 
амбициозни цели, с добра икономиче-
ска и екологическа перспектива, земе-
делие, което непрекъснато усъвършен-
ства своите технологии, което инвес-
тира в бъдещето, защитава и развива 
своите постижения, земеделие, което 
напълно разбира колко важен сектор е 
за икономиката ни, и което ще оста-
не стратегически сектор за напредъка 
на страната ни.“

Думите са на френския министър на 
земеделието Стефан льо Фол. На сре-
щата с българската делегация на агро-
салона в Париж той заяви, че Франция 
винаги е била за консолидация на ЕС и 
че се е борила да се запази бюджетът 
на ОСП и че страната е готова да пре-
достави експертиза и подкрепа в под-
готовката и организацията на българ-
ското председателство на ЕС. От 
своя страна българският министър на 
земеделието проф. Бозуков каза, че ев-
рофинансирането за страни като на-
шата дори трябва да се увеличи.

Сима, Сиа, Агра Винария…
времето за агрошоу  

във Франция и България отмина. 
Вижте как го отразихме.  
И гласувайте. Време е за 

избор на агрополитиката. 

Време е за агрополитика!

Пенка Каменова, главен редактор
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Технлоджийс беше номер 1 на Агра 2017  Марио Лазаров, изпълнителен 
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48 ���������� SIMA 2017 Златен медал за Trelleborg VIP система, Load-Base Variable Tire Pressure 
Световна премиера на Mitas 1000/50 R 25 SFT 

„Международното земеделско изложе-
ние в Париж рисува ясна картина на енту-
сиазма и целите, които ние си поставя-
ме за развитието на сектора. Трудно е да 
дефинираме какво точно мотивира тези, 
които са решили да изберат за свой биз-
нес да ни хранят. Забележително е, че те 
никога не губят своя ентусиазъм въпреки 
трудностите, ден след ден работа, кри-
зи на пазара, непредсказуеми природни ано-
малии…

РЕДАКТОРЪТ
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В месеца на виното и любовта разго-
ворът ни започва от гроздоберната кам-
пания. Тази от миналата есен няма как да 
бъде оценена еднозначно. От една стра-
на, прибраното грозде е по-малко, но от 
друга, качеството му е изключително.  
- Очаквахме да приберем от масивите 
повече грозде, но времето взе друго ре-
шение. Миналата година климатични-
те условия бяха тежки. Много студена 
беше зимата, температурите паднаха 
под минус 20 градуса. Това се оказа пагуб-
но за лозята, измръзнаха над 70 на сто, 
което е огромен процент. После пад-
наха градушки, които събориха на мес-
та не само плода, но и листата. Но след 
това „слънцето изгря“ и прибрахме ху-
бава реколта. Останалото грозде бе с 
превъзходни показатели, включително 
с феноменална захарност. Факт е оба-
че, че не добихме 1 милион килограма, а 
наполовина по-малко, но затова пък ка-
чеството на гроздето беше много до-
бро. Това ни позволи да се отдадем на 
таланта и естествено на професиона-
лизма и да направим уникални вина, до-
стойни да заемат челни позиции сред 
най-добрите в света. 

През 2016 г. е наблюдаван лек спад на 
продажбите зад граница за Винпром - 
Свищов, който частично е компенси-

ран от търговията на българския пазар. 
Характерен е обаче и ръст при вноса на 
вина в търговската мрежа, но Минева 
е оптимист. Тя знае, че българинът ви-
наги е бил и остава почитател на хуба-
вото вино, въпреки битуващата макси-
ма, че „няма лошо вино, има лошо мезе“. 
Културата на пиене на вино се повиши 
и прави впечатление, че започват да се 
търсят по-висококачествените вина. 

Научихме нашите клиенти да пият 
наистина качествени вина. Това ги кара 
да търсят и да опитват отново и от-
ново различни марки – наши и чуждес-
транни. Крайният потребител пробва 
и в крайна сметка се връща към българ-
ското, а това е чудесно.

Аржентинските и чилийските вина 
заливат родния пазар. Те подбиват це-
ната на нашите и това е сериозен про-
блем. Това обаче лесно може да бъде обяс-
нено - южноамериканските страни суб-
сидират производителите на вино и 
поемат 70 на сто от стойността на 
експорта. За съжаление у нас това не е 
така. Секторът не е сред приоритет-
ните за държавата. Надя Минева е убе-
дена, че това ще се промени и България 
отново ще си възвърне позициите на 
международните пазари. Необходима е 
по-голяма подкрепа от страна на дър-

жавата, защото секторът ни е труден. 
Субсидиите са нищожни, те не покри-
ват и една десета от разходите, които 
правим, а това не е така при зърнопро-
изводителите например. Лисва и дър-
жавна стратегия за развитие на секто-
ра, пазарът е пренаситен и всеки сам се 
спасява. А през последните няколко го-
дини се появиха много нови винарни.

Голямата конкуренция стимулира, 
принуждава развитието да е в правил-
ната посока. Примерно розетата на 
Винарна Свищов са едни от най-търсе-
ните на пазара. И това е така, защото 
дружеството не прави компромис с ка-
чеството, независимо от количество-
то, което предлага. Районът е много 

ЕВРОБИЗНЕСДАМА

НАДЯ МИНЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ВИНПРОМ - СВИЩОВ:

Виното няма душа,  
но отваря врати на душата

Че жена може да управлява успешно фирма, е вън от всякакво съмнение. Но когато става дума за 
винарна, следват възклицания от рода на „дали, едва ли, чак пък“. За да ви убедим, че това е възможно, 

ви представяме Винпром – Свищов, и изпълнителния директор Надя Минева. Дружеството е с 
име в бранша. Модерното винарско предприятие разполага със собствени лозови масиви и пълно 

технологично оборудване за преработка, стабилизиране и бутилиране на вина. Произвежда около 
трийсет вида вина. Сред най-търсените и най-титулуваните са екзотично шардоне, изтънчен 
совиньон блан, елегантно розе. А Минева е от онези силни дами, които с нежна усмивка и твърда 

ръка управляват компании. Надя е талантлива, компетентна, умна и прави бизнес. Старае се да 
вплете в ежедневието древния афоризъм, че виното няма душа, но отваря врати за душата.

специфичен, което позволява белите ви-
на и розето да са с перфектни качест-
ва. Те са уникални с тероара си - тероар 
е френска дума и няма точен превод на 
български, означава почвите, климатът, 
околната среда, определящи специфич-
ния вкус и узряването на гроздето в оп-
ределени райони, микрорайони или от-
делни парцели. От значение са също ори-
ентацията и наклонът на лозето, а те-
зи общи условия дават специфичен ха-
рактер на виното. Доказателство за 
верността на пътя и точността на 
стратегията са наградите от послед-
ните години, уточнява Минева. ^Има-
ме десетки, като сред най-престижни-
те са: награда Commended Winner 2015 

на международно състезание в Лондон 
за Шардоне Gorchivka 2014, златни меда-
ли за Розе AUREOS и Розе GORCHIVKA 
на международния конкурс Mondial du 
Rosѓ 2015 в Кан, Франция, Commended 
award на най-големия винен конкурс с 
международно значение Decanter World 
Wine Awards 2016 за Каберне Совиньон, 
GORCHIVKA 2014 и Шардоне Aureos 
2015. 

Имаме над 33 медала от различни 
международни надпревари. Едно от най-
награждаваните ни вина е шардоне, кое-
то и според пазара е сред най-добре пози-
ционираните – то е с четири отличия 
за последния период от световни кон-
курси.

За да представя нови и нови 
реколти качествени вина, 

ръководството на фирмата 
разчита на строгия контрол 

при производството. Разчита 
на много добър технологичен 
екип, който надзирава изцяло 

процесите, консултант, 
който проверява качеството 

на крайния продукт.


Налице е пълен контрол на всеки де-

тайл от производството на истински 
добро вино, включително качеството 
на лозето, начина му на гледане, гроздобе-
ра. За да отговаря на съвременните тен-
денции, през последните години фирмата 
поднови два от основните лозови маси-
ва в местността Совата. Там са засаде-
ни разнообразни бели сортове – трами-
нер, совиньон блан, мускат, както и чер-
вените каберне фран и марселан. Всички 
лозя са със системи за капково напояване. 
Модернизирана е избата. Това е начинът 
избата да е конкурентна на българския и 
международния пазар, изтъква Надя.^С 
евросредства успяхме да реновираме 2300 
декара от лозовите масиви. Внедрихме 
технологично оборудване, реконструи-
рахме избата. Но срещаме трудности, ос-
новно с неясните и неправилно формули-
рани постановки в част от наредбите. 
Проблем е и точковата система. Общи-
на Свищов не е селски район, това нама-
лява точките, а виненото грозде не попа-
да в приоритетните продукти. Но ня-
ма да се откажем и ще кандидатстваме.

За Винпром – Свищов, износът на про-
дукцията е важен, защото това е начин 
да реализира големи обеми, които няма 
как да бъдат поети от българския пазар. 
Качествени вина на рентабилни цени са 
експортирани в Полша и Виетнам, Гер-
мания, Чехия, Швеция. В скандинавските 
държави изключително добре са приети 
белите вина и там определено ще бъдат 
предложени по-големи количества. Меж-
дународната партньорска мрежа бележи 
ръст всяка година, Но в ход са и планове-
те за изненада на почитателите в стра-
ната. Какви са те ли? Ако сега ги споме-
нем, няма да са изненади, нали? 

 Анка Апостолова 
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Традициите във винопроизводството и културата на ви-
ното по българските земи са многовековни. Като разчитаме 
на тях, у нас вървим към модерното и интензивното лозар-
ство, където човешкият фактор може да бъде ограничен.  Вече 
имаме  качествени нови лозя, съвременни технологични мощ-
ности и атрактивни цени. Засаждането на новите масиви е 
най-важният момент от инвестирането в сектора. Но има и 
проблем - първоначалната инвестиция е огромна, а възвращае-
мостта е много бавна, споделя въз основа на придобития оп-
ит Василев. 

Човешкият фактор не може да бъде  елиминиран в сектор 
като лозарството. Тук без хора не може, нужно е на много мес-
та ръка да пипне, няма какво да я замени. Има машини, които 
подпомагат и минимализират ръчния труд, но като цяло ня-
ма как засега да бъде избегнат. А Северна България обезлюдява и 
остарява. Това на практика означава, че липсва оптимално ре-
шение на проблема с кадрите. Получава се омагьосан кръг - само 
механизация не става, нужно е обучение на хора, а те липсват. 
Но нямаме намерение да се отказваме. 

Осъвременяване на бранша е нужно със сигурност. Неотдав-

Прикачният гроздокомбайн  Pellenc - Selectiv Proces 
2 е оборудван със система за автоматично сортиране 
на различни сортове грозде. Точно тази Selectiv Proces  
технология  гарантира високото качество на гроздето – 
почистено и селектирано, без увредени зърна и нарушена  
структурата на чепките, и като краен резултат - 99.8% 
чиста реколта! От фирма Римекс Техноложийс, официален 
представител на Pellenc за България, обясниха, че в момента 
прикачният гроздокомбайн  Pellenc - Selectiv Proces 2 може да 
се закупи на ½ от цената на един самоходен гроздокомбайн.   

ЕВРОФЕРМЕР

АТАНАС ВАСИЛЕВ, УПРАВИТЕЛ НА  „АГРАРИЯ СЪРВИЗ“:

Лозарството у нас има 
голямо бъдеще

Защо един икономист е влюбен в лозето? Какво го кара да учи още и още за него? Има ли то бъдеще? 
На тези и няколко други въпроса отговаря Атанас Василев, управител на  „Агрария Сървиз“ ЕООД, 

Свищов. Фирмата предлага услуги в областта на селското стопанство, а Василев се е заел с нелеката 
задача да е винаги на ти с лозарството. И се справя твърде успешно с нея. Разработва проекти, после 

ги реализира и така отново и отново.  Той и екипът му, в който влизат още седем души,  обслужват  
лозята  на Винпром - Свищов. Те са хората, отдадени на каузата, които са „яко в браздата“. 

на страната ни бе призната за втората в света винена дес-
тинация,  но това не помага особено на сектора. Той е много 
разединен, няма организация, която да защитава интересите. 
Всеки  играе  сам,  а това не води до никъде. Държавата също 
не проявява особено голям интерес, лозарството не е приори-
тет. Лозовите насаждения са в десета глуха. Много е стран-
но всичко това - оттук е тръгнало винопроизводството, ис-
торията е  много стара и много дълбока, а сме на такъв хал, 
коментира Василев. 

Не сме отборни играчи и това е жалко, решаваме единич-
ни проблеми, а всички ние сме част от пъзела. Французите не 
са по-добри  производители от нас,  не предлагат вина с мно-
го по-високо качество от нашите,  но имат 200-годишен мар-
кетинг. Много малко от техните  изби правят вина, които 
може да се сравняват с българските. Всички винарни у нас ра-
ботят самостоятелно, добре би било да се обединят всич-
ки винопроизводители и да работят  за каузи като по-голям 
достъп до външните пазари, промени  в Закона за виното и 
спиртните напитки.

Трудност представляват и сложните климатични проме-
ни, през последните  50-60 години има отклонение от 3-4 гра-
дуса при минималните и максималните температури, а това 
изобщо не е малко. Затова природата е специфичен фактор  в 
лозарството и хората трябва да се съобразяват с нея.

Червените сортове са по-студоустойчиви, могат до из-
държат до минус 22 градуса. Но когато този студ  се задържи, 
пораженията  връщат стопаните в  първи клас. И се започва 
от самото начало, сади се ново лозе, чака се да започне с пло-
додаването. Това не е лош бизнес, приятен е, защото всяка го-
дина виждаш постигнатото, имаш реален резултат от дей-
ността. И ако се върнем отново на климата, край Дунав ло-
зите растат под стрес точно заради големите температур-
ни амплитуди. Така в растенията се образува едно много по-
лезно съединение, което е антиоксидант и преборва раковите 
клетки у  човека. Точно нашите вина от района на Свищов са 
много наситени с него. Тоест сигурно е, че в умерени количе-
ства виното удължава човешкия живот. 

Засадените в България лозя са малко по площ в  сравнение 
с масивите  в световен мащаб. Заради това перспективите 
за развитие на сектора са свързани основно с  подобряване на 
състоянието и сортовата структура на лозята. Наблюдава-
ната в световен мащаб тенденция към повишаване консума-
цията на червени вина е в полза на страната ни. Което озна-
чава, че е добре да бъде увеличен  делът на качествените ви-
на чрез модернизиране на технологиите. И тук е мястото на 
проектите, които за съжаление невинаги може да се класират 
на челни позиции поради ред причини, сред които е точко-
вата система. Но дори без пари от оперативните програми 
техниката трябва да бъде доставена, защото е преимущест-
во и предимство.

Когато стане дума за техника, се обръщам към Римекс тех-
нолоджийс. Фирмата е официален представител на Pellenc. 
Гроздокомбайните  Pellenc се отличават с ненадминато ка-
чество при прибиране на реколтата, динамика, комфорт и ле-
кота на управление и поддръжка. Дават възможност за допъл-
нителни агротехнически дейности.  Убедил съм се, че такава 
машина е безкрайно необходима, особено в ситуацията, в коя-
то се намира лозарството у нас.  Рентабилността се увели-
чава с намаляване на производствените разходи, точно това 
правят новите машини – пестят време, ограничават разхо-
ди. Лизинговите схеми също са изключително подходящ вари-
ант  за придобиване на техника за обработка на лозята. 

Атанас Василев е категоричен, че лозарството в България 
има голямо бъдеще – може бумът да е след три-четири или де-
сетина години, но ще е факт. Още повече страната ни е  един-
ствената в света, където се чества ден на лозаря – 14 февруа-
ри. Празникът идва още от римско време и е един от най-жиз-
нерадостните и най-обичаните. Запазен  е от векове в българ-
ските традиции. Ако все още ви терзаят съмнения, да знаете, 
че още предците ни са казали - виното не е песен, но кара сър-
цето да пее,  категоричен е Василев.

  Янка Апостолова
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1 000 000 фермери на SIMA и SIA 2017

СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПАРИЖ 

В дните от 25 февруари до 5 март 
френската столица събра световния елит 
в земеделието. Цяла седмица фермери, 
журналисти и просто фенове на елитна-
та агротехника и породистите животни 
пресичаха цял Париж – от SIA в Порт дьо 
Версай до SIMA - в изложбен парк Норд 
Вилпент. „Агробизнесът“ беше сред 
специално поканените агромедии от 
Европа.

На SIMA 2017 имаше 1780 изложи-
тели от 42 държави, които показваха 
най-новите и впечатляващи продукти 
- земеделска техника, животни, техно-
логии за устойчиво производство на 
енергия. В изложбения парк Норд Вил-
пент бяха дошли повече от 240 000 по-
сетители от 142 държави.

Агрошоуто SIMA е предназначено за 
агробизнес от всякакъв мащаб и през го-
дините се е наложило като едно от най-
важните световни събития в земеделието.

Общо 13 селскостопански сектора бяха 
представени, като се започне от техника 
за жътва, обработка на почвата, напоява-
не, растителна защита, горска техника, би-
огаз инсталации, техника за доене и раз-
множаване, складови съоръжения и др.

SIMA 2017 беше фокусирана върху кон-
кретни решения, които да отговарят на 
текущите нужди на земеделските про-
изводители в цял свят. Целта на органи-
заторите е агрошоуто да допринесе за 
развитието на селскостопанската произ-

На щанда на фирма Bednar разговаряме с Jan 
Bednar, sales and marketing manager на известната 
марка земеделски машини. Bednar е чешка компа-
ния за производство на висок клас селскостопанска 
техника - почвообработващи машини, сеялки, моду-
ли за торовнасяне, мулчери и др. През годините от 
1997 досега компанията се е утвърдила като произ-
водител на здрави, високопроизводителни, инова-
ционни и ценово конкурентни машини. Основната 
концепция при Bednar е извършване на много агро-
технически операции с едно минаване, както и при-
качване към трактори с по-ниска мощност в сравне-
ние с други марки прикачен инвентар

Тази година Bednar чества 20-годишен юби-
лей, как го отбелязахте. С много продажби на 
машини?

- Да, може да се каже. Последната година прода-
дохме повече от 1300 машини в Германия, Чехия и 
Украйна.

Как оценявате българския пазар? 
- Оценявам го като топ земеделие. Въпреки че 

стартирахме само преди една година, смятам, че 
в България ще продадем много машини. Щастлив 
съм, че в България попаднахме на точния човек в 
лицето на господин Румен Лазаров. Разчитам на на-
шия представител в България – фирма Римекс, зара-
ди високия професионализъм, който показва в аг-
робизнеса.

Какво ново показвате на SIMA, което е най-
подходящо за българския пазар?

- Всичко, което предлагаме в Европа, може да се 
достави в България. С оглед на пролетната кампа-
ния сега е актуална сеялката Seed drill, новият модел

OMEGA00L-A – олекотена, но с много здрава ра-
ма и възможност за прецизна сеитба. Предлагаме 
два варианта на сеялката - с ширина 3 м и бункер за 
семена от 2800 литра и сеялка с ширина 6 м и бун-
кер от 3500 литра. 

водителност и устойчивост чрез предста-
вяне на цялостна оферта независимо от 
размера на стопанството и вида на култу-
рите. 

За пръв SIMA организира един специа-
лен ден, посветен на концесионерите и 
дистрибуторите на земеделска техника от 
цял свят - Dealer's Day-Ting.

„Да си концесионер след 10 години“ бе-
ше темата на международен семинар, ор-
ганизиран от SIMA и синдиката SEDIMA.

SIMAGENA пък е мястото, където си да-
ват среща животновъди и зооинженери в 
сферата на генетиката. Фермери и селек-
ционери от всички континенти бяха в Па-

риж, за да се запознаят с постиженията 
на френското говедовъдство. В отворени 
шоупрограми и аукциони посетителите 
можеха да видят най-добрите образци на 
породите говеда за месо -  обрак, блонд 
д'Акитен, шароле, гаскон, лимузин, са-
лер  и 2 млечни породи  монбелиард, хол-
щайн.

Златни медали на SIMA 2017 полу-
чиха Michelin Evobib и Trelleborg VIP 
System, а сребърни медали- CASE IH, 
JCB Dualtech VT, Jon Deer, New Holland 
Rousseou. 

КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФЕРМЕРИ, се обръщам към Lars Stadman, 
sales manager  и Martine Smeljers, international marketer  на холандската фирма Agrifac
В България имаме отличен партньор. Българският пазар има голям потенциал, фермерите са добри професионалисти и 
отдават нужното внимание и растителната защита, които да осъществяват с точните машини. Ние предлагаме точно така-
ва техника. Пръскачките Agrifac са с отличен дизайн и извършват перфектно работа дори на трудни терени, където пръс-
кането с препарати за растителна защита в точното време може да се яви като същинско препятствие. Agrifac предлага 
перфектно решение с опцията  Mountain Master Plus.

Пръскачката Agrifac Condor Mountain Master Plus  работи безпроблемно на стръмни терени с наклон до 32%, с резер-
воар до 5000 литра и ширина на стрелата  до 48 метра. Машината е много търсена във Франция. Миналата година в цял 
свят сме продали повече от 150 пръскачки  Agrifac.

Телехендлерите Merlo  са символ на висока производителност, надеждност, ико-
номичност и иновации. Merlo е един от първите производители на хибридни те-
лескопични товарачи и носител на редица престижни международни награди за 
своята развойна дейност. Машините Merlo могат да се използват за всички прило-
жения в селското стопанство - за товаро/разтоварни дейности в зърнопроизвод-
ството и животновъдството, както и за нуждите на различни строителни, инфра-
структурни и комунални обекти.
Mattia Bodino, marketing comunicazione Merlo любезно ни представя новостите на 
марката Merlo - двете нови машини от серията Multifarmer  Medium Duty  – MF 34.7 

и MF 34.9, както и Multifarmer Heavy Duty  - MF 44.9. Всички машини са с по-
добрена видимост на оператора и  максимално балансиран товар. Всички 
части на  машините освен двигателите и стъклата се произвеждат в Merlo. 

ИТАЛИАНСКАТА КОМПАНИЯ MERLO Е ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ В СВЕТА

Групата от български фермери, водена от фирма Римекс 
технолоджийс, започна обиколката на агрошоуто в Париж 
с обща снимка. В следващия брой на „Агробизнесът“ 
очаквайте и техните коментари за видяното на SIMA 2017.



 БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ЗАПАЗИ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

Международното изложение за селскостопанска техни-
ка в Париж награди концепцията за автономен трактор 
(Autonomous Concept Vehicle - ACV) на Case IH, който пред-
ставлява версия на трактора Magnum CVX. Машината не 
изисква намесата на оператор и предлага всички предим-
ства на модерното земеделие. Иновативната технология 
бе показана за пръв път през 2016 г. на изложението Farm 
Progress Show в САЩ.

“Технологията се наложи, тъй като в някои части от 
света е изключително трудно да се намери обучен персо-
нал за дългите работни дни в големите стопанства по вре-
ме на натоварените периоди. Докато автоматичното уп-
равление и телеметрията вече се предлагат за съвременни-
те трактори, автономната технология е огромна крачка 
напред. Базиран на тракторите Case IH Magnum с висока 
мощност, и с помощта на AccuGuide с Case IH RTK+ GPS за 
изключителна точност на водене, автономният трактор 
е проектиран за пълен дистанционен контрол и наблюде-
ние, с незабавно записване и предаване на данни от полето. 
Magnum CVX бе избран за базов трактор за разработване-
то на ACV концепцията заради типа приложения, за които 
обикновено се използва, като сеитба и вторична обработ-
ка”, обясни Дан Стюарт от Case IH. Машината може да се 
наблюдава и управлява чрез компютър с напълно интерак-
тивен интерфейс, който осигурява мониторинг и съхране-
ние на всички данни и изображения. Екранът показва движе-
нието на трактора, запис от камерата за перфектна види-

мост и позволява мониторинг и модифициране на ключо-
ви параметри на трактора и инвентара като обороти на 
двигателя, нива на горивото и норма на засяване. Маршру-
тът до полето също може да се планира, но само ако включ-
ва частни пътища.



Тази година компанията CASE IH 
празнува 175-годишен юбилей. 

„Удивителен е пътят, който изминаха 
земеделието и нашата компания през тези 
години, каза Андреас Клаузер, президент 
на компания Case IH. – Нашият стремеж 

през всички тези години е да предоставим на 
клиентите си постоянно усъвършенстващи се 

технологии, които им дават възможност да 
повишат ефективността на производството 

си и печалбите от земеделието.“



Едновременно със SIMA в Париж бяха отворени и  изложбе-
ните зали на SIA. Тук посетителите бяха двойно повече. Орга-
низаторите отчетоха  около 700 000 фенове. Освен парижани 
към него проявяват интерес фермери, експерти и хора с тех-
нически професии от цяла Европа. 

Тазгодишното мото на изложението 
беше „Фермерството: страст и много 
амбиции“. Темата явно беше задала ритъ-
ма на голямото агрошоу, разделено в 4 са-
лона: Животновъдство, Земеделски кул-
тури, Аквакултура, Услуги и занаяти. В 
рамките на SIA се провежда и уникални-
ят Concours General Agricole. От 1870 г. 
досега конкурсът  селекционира и награж-
дава най-добрите земеделски продукти, 

произведени във Франция.
Мисията на конкурса е да бъде ВИТРИНА на изключително-

то биоразнообразие на френското земеделие и френската гас-
трономия.

Повече за престижното френско 
състезание ще научите в следващия 
брой на „Агробизнесът“ от 
интервюто с господин Benoit Tarche, 
commissaire general du Concours 
General Agricole, което той даде 
след обяд в ресторанта на Concours 
General Agricole в присъствието 
на госпожа Vanya Tarche.

2017

Компютърът заменя тракториста
CASE IH взе сребърен медал  за иновации 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО: страст и много амбиции

„Бих искал да изразя своята подкрепа на 
заключението, което направиха минист-
рите на срещата в  Шамбор през септем-
ври миналата година, че в никакъв случай 
не трябва да се допуска екзит от Общата 
селскостопанска политика. Това заяви ми-
нистърът на земеделието и храните проф. 
д-р Христо Бозуков по време на срещата с 
френския му колега Стефан льо Фол в Па-
риж. 
„Не трябва да се допуска намаление на финансирането, за да се 
избегнат сътресения при нарастващите предизвикателства в зе-
меделието и повишените изисквания към стопаните“, допълни 
проф. Бозуков. Според него е необходимо преразглеждане на 
действащото законодателство, за да се насочва по-добре помо-
щта за организации на производители. За България е важно да се 
въведе по-висок процент на финансиране за регионите в ЕС с по-
слаба организираност.
„Франция винаги е била за консолидация на ЕС и сме се борили 
да се запази бюджетът на ОСП“, каза Стефан льо Фол. Френският 
министър на земеделието заяви, че страната е готова да предос-
тави експертиза и подкрепа в подготовката и организацията на 
българското председателство на ЕС. 
Проф. д-р Христо Бозуков беше сред 22-мата аграрни министри, 
специално поканени на прием от Стефан льо Фол по повод от-
криването на 54-то издание на Международния земеделски са-
лон в Париж. Преди това министър Бозуков се срещна с директо-
ра на Националната служба за земеделски и морски продукти на 

Франция (ФРАНСАГРИМЕР) Ерик Ален. Ми-
нистърът изрази своето задоволство от съ-
трудничеството в рамките на подписания 
през 2016 г. Протокол между МЗХ и ФРАН-
САГРИМЕР.  
На срещата двамата  обсъдиха възмож-
ностите за обучение на български експер-
ти от новосъздадения отдел в МЗХ за под-
крепа на износа към трети страни. Друга 

тема на разговорите беше създаването на организации на произ-
водители. 
Министър Бозуков потвърди желанието на българската страна 
да се запознае отблизо с опита на Франция при създаването на 
организации на производители в различните сектори на земеде-
лието. 
Министър проф. д-р Христо Бозуков откри българския щанд на 
SIA 2017. Страната ни беше представена с традиционни млечни 
и месни храни, вина, пчелен мед, продукти от маслодайна роза, 
етерично-маслени култури, билки.
Екип от български експерти ще черпи опит от Земеделската ка-
мара на Франция за развитие и налагане на късите доставки, кои-
то са начинът фермерите директно да се срещат с потребители-
те. Това стана ясно по време на среща между министър Бозуков 
и Клод Кошоно, председател на организацията на земеделци-
те във Франция. Кошоно разказа за инициативата „Добре дошли 
във фермата“, в която участват 8000 земеделски производители и 
предлагат своите продукти директно на пазара.
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Приоритетите ни в земеделието  
по време на председателството на ЕС 

Талин - София

Приоритетите в областта на земеделието по време на 
председателството на Европейския съюз бяха обсъдени в Та-
лин, Естония. На тристранна среща между министрите на 
земеделието на България, Естония и Австрия стана ясно, че 
държавите ще работят за реформа на Общата селскосто-
панска политика след 2020 г. и бюджета на съюза за земеделие 
в контекста на Брекзит.

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Хрис-
то Бозуков посочи, че е важна комуникацията между създаде-
ните експертни екипи в министерствата, както и коорди-
нацията на политическо ниво. „Това е гаранция за наличието 
на актуална информация във всеки един етап от развитие-
то на пакетните работни документи“, заяви министърът. 

Всеки от министрите представи информация за подго-
товката на своите екипи за съответното председател-
ство. Изтъкна се, че за България и Естония това е първо 

председателство, докато за Австрия е трето. В тази връз-
ка австрийският министър Андре Рупрехтер даде практи-
чески съвети към своите колеги от гледна точка на своя оп-
ит в Генералния секретариат на Съвета. 

Срещата е началото на изграждане на добра координация 
в рамките на година и половина, която започва от 1 юли с 
началото на председателството на Естония. 

Мигрантската криза, икономическият растеж и общи-
ят енергиен пазар ще са сред приоритетите на българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз. Председа-
телството и на трите държави беше изместено с шест ме-
сеца напред заради решението на Великобритания да напус-
не съюза. 

Приоритетите, които можем да си поставим по време 
на българското председателство на Съвета на Европейския 
съюз, са ограничени в рамките на плана „Европа 2020“.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
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В същото време фермерите в Европа намаляват поради 
тежестта на работата и значителните инвестиции, необ-
ходими за започване на бизнес. По последни данни на „Еврос-
тат“ около 30% (4,5 млн. души) от всички стопани в ЕС са на 
възраст над 65 години, а само 6 на сто са под 35 години.

Заради това ОСП трябва да бъде модернизирана, опросте-
на, да се намали още повече административната тежест и да 
бъде по-съгласувана с другите основни политики на ЕС. Необ-
ходимо е да се повиши привлекателността на фермерската 
професия и да се помогне на младите да навлязат в нея.

Очакванията
От получените отговори от анкетата Европейската ко-

мисия трябва да определи приоритетите в областта на сел-
скостопанската политика в бъдеще, след 2020 г. Идеята е мо-
дернизираната и опростена ОСП да отговори на ключови-
те предизвикателства, пред които са изправени земеделски-
те и селските райони, и да допринесе за изпълнението на при-
оритетите на политиката на Комисията за увеличаване на 
работните места, нарастване на икономиката, постигане на 
устойчиво развитие, опростяването на субсидирането.

След като обяви началото на процеса на консултации, ко-
мисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието 
на селските райони Фил Хоган заяви: „Днес правим следващи-
те стъпки за модернизация и опростяване на ОСП за ХХI век. 

С тази

обществена консултация ние каним всички 
заинтересовани страни 

и тези, които се интересуват от бъдещето на прехрана-
та и селското стопанство в Европа да участват в оформяне-
то на политика за всички европейски граждани. Резултатите 
от обществената консултация пряко ще се използват в път-
ната карта за бъдещата ОСП, обявена от председателя Юн-
кер през декември. Разработената пътна карта за бъдещето 
ще донесе дори още по-големи ползи, но трябва да я доусъвър-
шенстваме, отново да й вдъхнем сили и, разбира се, да отде-
лим подходящото финансиране.“

Анкетата, която е отворена за попълване до 2 май 2017 г., 
поставя 

най-важните въпроси за промените
които трябва да настъпят в аграрната политика. Тя е 

публикувана на сайта на Европейската комисия, а преведена на 
български език – на интернет страницата на Асоциацията на 
земеделските производители в България (АЗПБ).

Резултатите от българския въпросник ще бъдат оповесте-
ни на публична конференция, организирана от АЗПБ, а след то-
ва изпратени на Европейската комисия. Обобщените резул-
тати от обществената консултация, обхванала целия ЕС, ще 
бъдат публикувани онлайн и ще бъдат представени от коми-
саря Фил Хоган на конференция в Брюксел през юли 2017 г. По 
предварителни разчети до края на настоящата година Евро-
пейската комисия трябва да представи своето заключение за 
текущите резултати от ОСП, както и

евентуални варианти на политиката за 
бъдещето, основани на надеждни данни.

Участие в проучването могат да вземат бенефициенти, 
организации, съюзи и като цяло всички заинтересовани от 
премоделирането на ОСП (виж карето).

ОСП е една от първите политики на ЕС
която стартира през далечната 1962 г. От тогава е разви-

вана и подобрявана многократно, като последният път е през 
2013 г., за да отговори на динамиката на постоянно променя-
щите се пазари на селскостопанска продукция. Основната цел 
на ОСП още при нейното създаване е да съдейства за осигуря-
ване на стабилни доставки на произведена по устойчив начин 
безопасна храна на достъпни цени за потребителите, като съ-
щевременно се осигурява добър жизнен стандарт на 22 мили-
она фермери и селскостопански работници и още толкова за-
ети с преработка и продажба на дребно на храни и хранител-
ни услуги. Всъщност секторът на земеделието и храните е 
най-големият по заетост в икономиката на ЕС и формира 6% 

от брутния вътрешен продукт (БВП) на съюза.
Благодарение именно на ОСП, чийто бюджет постоянно 

расте и за периода 2014 - 2020 г. възлиза на 95 млрд. евро по те-
кущи цени за всички 28 страни от ЕС, аграрният сектор се 
представя през последните години много добре въпреки реце-
сията и растящите предизвикателства пред селското сто-
панство, причинени от изменението на климата, недостига 
на вода, спадналата плодородност на почвите, загубата на 
биологично разнообразие, разходите за енергия и други. 

Също благодарение на ОСП Европейският съюз се превърна 
в силен износител на храни и напитки със среден годишен рас-
теж от 8 на сто на износа през последните 10 години, дости-
гайки 129 млрд. евро през 2015 г.

ДЕБАТЪТ

Каква да бъде Общата 
селскостопанска политика на ЕС 

след 2020 г.
Европейската комисия (ЕК) отново предлага обществено обсъждане, този път за бъдещето на 

Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Методът за сондиране на общественото 
мнение, който много активно се използва от екипа на новия председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

има за цел да се съберат повече мнения и на тяхна база да се вземе възможно най-правилното 
решение, което задължително да удовлетворява мнозинството от заинтересованите от 

въпросния казус, в случая за бъдещето на аграрната политика на Европейския съюз (ЕС). Подобно 
задълбочено допитване се проведе за комбинираните превози и данъка върху добавената стойност 

(ДДС), предстои за общата данъчната реформа на ЕС и регулацията на капиталовите пазари.

Анкетата


В момента ОСП струва на всеки гражданин на ЕС около 30 евроцента на ден. През 1984 г. на ОСП са се падали 72% от бюдже-
та на съюза, но с течение на времето този дял непрекъснато намалява, заради разширяването на ЕС, докато в номинално изра-
жение бюджетът непрекъснато се увеличава, за да може да се подпомагат повече селскостопански производители. Това обаче 
не може да продължи, особено след като Великобритания излезе от съюза. Обединеното кралство внася в бюджета на ЕС около 
14 млрд. евро, колкото например получават общо по всички програми от ЕС Полша, Чехия и България. Това означава, че разхо-
дите трябва да се свият драстично още от 2019 г., включително и по ОСП. Затова и в анкетата за бъдещето на ОСП преобладават 
въпроси, свързани с оптимизиране на финансовото подпомагане, насърчаване на инвестициите чрез различни финансови ин-
струменти. Има и въпроси за предизвикателствата в сегашната политика, както и инструментите за прилагане на мерки от ОСП, 
за иновациите. Не са забравени и трудностите, които срещат фермерите, при изпълнение на политиката в областта на земедели-
ето.

Анкетата може да бъде попълнена през сайта на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и в 
www.agrobusiness.bg

http://azpb.org/anketa-badeshteto-na-obshtata-selskostopanska-politika/
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ПОЗИЦИИ

Марио Гуиди, председател на Глобалния 
форум за храните и на Confagricoltura

“Дойде време да обсъдим сериозно реална икономи-
ческа стратегия за европейското земеделие и храните. 
Да се изпраща празен чек в момент, когато политиче-
ският натиск е твърде силен, за да се успокоят неста-
билните пазари, не е проява на устойчивост. Трябва 
да обсъдим кои са най-добрите начини да използваме 
публичните средства. Така ще възстановим доверието, 

ще върнем оптимизма и ще положим основите на бъдещия растеж. Земе-
делието се нуждае от видимост, предвидимост и прозрачност.“

 
Мишел Дантен, депутат от Европейския 

парламент (ЕНП, Франция)

„От съществено значение е, че Европейската коми-
сия и Европейският парламент работят ръка за ръка, 
за да посрещнат предизвикателствата, пред които ще 
се изправят нашите фермери в краткосрочен и дъл-
госрочен план, и за да изработят следващата Обща 
селскостопанска политика (ОСП). Призовавам всички 
участници да задават стратегически въпроси без табу-

та: искаме ли ОСП да бъде икономическа политика или само социална по-
литика, насочена към гарантиране на препитанието на фермерите и сел-
ските райони? Трябва ли да останем в рамките на Световната търговска 
организация или ще се освободим от нея подобно на всички наши све-
товни конкуренти?“

Джовани Ла Виа, депутат от Европейския 
парламент (ЕНП, Италия)

„Продоволствената сигурност и климатичната промя-
на са двете основни предизвикателства, пред които се 
изправя човечеството днес. Смятам, че земеделието 
и фермерите са в основата на отговора, който трябва 
да дадем. Напълно приемам двойна конкурентоспосо-
бност на европейските ферми. За мен е ясно, че, от ед-
на страна, трябва да защитаваме околната среда, а, от 

друга, да увеличаваме конкурентоспособността на европейското земеде-
лие. И трябва да успеем за разработим проста и дългосрочна политика, 
фокусирана върху резултатите. В бъдеще имаме потребност от по-силна 
и по-опростена ОСП в съответствие с предизвикателствата пред нас.“

Марио Милушев, Директор на дирекция 
„Програми за развитие на селските райони II“ 
Генерална дирекция по земеделие и развитие 

на селските райони, Европейска комисия

Списание „Агробизнесът“, чрез своите репортажи, ана-
лизи, споделени мнения и интервюта следи обектив-
но горещите теми, вълнуващи селскостопанските про-
изводители в България, и допринася за дискусията по 
основните политически приоритети. 

Със сигурност списание „Агробизнесът“ ще допринесе за задълбочения 
дебат в България по тази тема и ще има възможност да представи на бъл-
гарските читатели често различаващите се мнения в отделните страни - 
членки на Европейския съюз.

Броени дни след като беше обявено началото на общест-
веното обсъждане на новата ОСП в Брюксел, по време на Пе-
тата национална среща на земеделските производители в Бъл-
гария, която се проведе от 8 до 10 февруари тази година, на 
практика стартираха дебатите у нас за бъдещето на ОСП 
след 2020 г. „Със започване на дискусиите се надяваме да бъде 
изчистена позицията на България, да се обединим в приорите-
тите, на които ще заложим, и да ги отстояваме пред евро-
пейските ни партньори“, каза при откриването председате-
лят на Асоциацията на земеделските производителите в Бъл-
гария (АЗПБ) Венцислав Върбанов. Още повече че вече е сон-
дирано мнение с представители на европейски браншови ор-
ганизации. Миналата година ръководството на АЗПБ прове-
де редица срещи в Брюксел с Copa&Codeca – най-голямата и 
най-мощната лобистка организация на земеделските произво-
дители и кооперации в ЕС, и с асоциациите на немските и бел-
гийските земеделци. За тях също безспорният приоритет, за 
който трябва да се работи, е запазване на директните плаща-
ния и обвързаната подкрепа.

Гласът на България ще се чува още по-отчетливо по тема-
та особено, когато страната ни поеме догодина временното 
шестмесечно председателство на ЕС, по време на което нова-
та ОСП ще бъде сред важните теми за обсъждане.

 „В момента сме в един начален етап на много голяма дис-
кусия. Стоим горди, че дадохме много навреме заявка, че бъл-
гарските фермери в сектора ще участват в тази дискусия с 
предложение, с мнение, с позиция. Ние се надяваме заедно с дру-
ги страни - членки на ЕС, да отстоим нашите позиции“, под-
черта Върбанов.

Според него има много предизвикателство пред ОСП и мо-
же би за първи път от създаване на ЕС има толкова неясноти 
както за състоянието на съюза като цяло, така и за бъдеще-
то на една от най-старите му политики.

Най-дискутирани са директните плащания
Самите специалисти от главна дирекция „Земеделие и раз-

витие на селските райони“ на еврокомисията, които са раз-
работили анкетата, признават, че няма единна позиция и се 
чуват различни гласове. Има противници на идеята ОСП да 
остане и да работи както досега, въпреки че като повечето 
привърженици на ОСП смятат, че това е една от успешни-
те политики на ЕС. Не са малко и гласовете, включително и 
извън фермерските среди, които искат генерална промяна и 
значително намаляване на средствата за пряка подкрепа на зе-
меделските стопани. Това вече беше направено с реформата 
от 2013 г. 30% от директните плащания вече са свързани със 
спазването на три устойчиви селскостопански практики, от 
полза за околната среда и изменението на климата, или т.нар. 
мерки за екологизиране: подобряване качеството на почвата, 
увеличаване на биологичното разнообразие и поглъщането на 
въглерод.



„Има много добри примери за това как 
директните плащания помагат на фермерите 

при трудни условия на пазар например. Тези 
аргументи няма как да бъдат подминати при 
определяне на бъдещата политика, тъй като 
предстои и дискусия за бюджета след 2020 г.”, 


сподели пред участниците в Петата среща на земеделски-

те производители Йежи Плева, генерален директор на дирек-
ция „Земеделие и развитие на селските райони“. Той обаче при-
зна, че в този си вид директните плащания няма как да ос-
танат. Наблюденията на Йежи Плева показват, че надделя-

Старт на дебатите в България

ват мненията, че директните 
плащания трябва да останат, 
но да бъдат по-ефикасни, да се 
оптимизират като суми и да 
се използват по-рационално, 
а крайната цел е да бъдат по-
стигнати по-добри резултати. 

„Прекалено е рано да се ка-
же какво ще се случи, но не ми-
сля, че фермерите и секторът 
трябва да чувстват някаква 
заплаха от нещо неочаквано. 
ОСП е вече на 50 години и ви-
наги се е стремяла да се справя с 
предизвикателствата и да по-
мага на фермерите и общество-
то“, подчерта специалистът 

от Брюксел.
Според него България се е адаптирала към новите 

условия, тъй като в новата Програма за развитие 
на селските райони, както и по другите програми за 
подпомагане е сменен моделът – чрез намаляване на 
сумите за един проект или получател да се увеличи 
броят на бенефициентите. «Приоритетите и пре-
дизвикателствата си приличат – увеличава се бро-
ят на работните места в селските райони, решават 
се проблемите, свързани с околната среда и климата. 
Трябва да е ясно, че не сме склонни просто да раздава-
ме пари по лесен начин, защото в края на краищата 
това не е добре и за самите бенефициенти», подчер-
та Йежи Плева.

Новата роля на финансовите 
инструменти

бе формулирана при последната промяна на ОСП 
през 2013 г., а в следващия програмен период - след 
2020 г., се обмисля да се повиши тяхното предим-
ство при финансирането на земеделието в ЕС. 

В момента ОСП се финансира от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Евро-
пейския земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР). В бъдеще ще бъдат въведени освен 
сегашните и инвестиционни фондове, за да може ед-
ни и същи пари да се използват няколко пъти като 
гаранционен фонд или заем към фермерите. Това по 
думите на Йежи Плева ще има въздействащ ефект и 
ще даде възможност за допълнителни инвестиции. 



„Ето защо ролята на финансовите 
инструменти расте и ние насърчаваме 

страните членки за тяхното внедряване“, 
посочи специалистът от Брюксел.
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Организаторите на състезанието за най-добра снимка, направена от  българ-
ски и румънски фермери, обявиха резултата преди началото на SIMA 2017
Получихме снимки от всички категории  : животновъдство/растениевъдство/земедел-
ска техника/семеен живот във ферма/категория агробизнес, казаха от Promosalons  Trading 
& Consulting, представители на SIMA за България и Румъния. Снимките на участниците са били 
публикувани в страницата на конкурса във facebook „Изложението SIMA Париж“,където е гласу-
вано за тях.  

ПЪРВОТО МЯСТО с най-много гла-
сове спечели снимката на Юлиян 
Банков от „Ферма Банкови“, село 
Жълтуша, общ Ардино област Кър-
джали. 
Той е участвал в конкурса със сним-
ки от различни категории на агро-
бизнеса. 

На ВТОРО МЯСТО е класирана 
снимката, направена от Ивон 
Гюзелева от Бургас  Тя е земе-
делски производител, обработ-
ва 6000 дка - пшеница, кориан-
дър и ечемик. Занимава се и с 
овцевъдство. 

СВЕТОВНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
26 ФЕВРУАРИ > 02 МАРТ > ПАРИЖ

20
17

Юлиан и Ивон спечелиха 
конкурса „Снимай и си там“ 

Младите български фермери 
посетиха световното агрошоу за 
сметка на организаторите
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от стр. 10  

АНГЕЛ ВУКОДИНОВ, СОБСТВЕНИК НА ФИРМА “ВУКИ“:

Мисля, че няма успял земеделец в 
България, който да не е ползвал продукти 

на БАСФ.
Знам, че значителна част от обработваемите земи се третират с проду-

кти на компанията. За мен те са иновативни в агротехнологиите. Създа-
доха най-напред технологията Clearfield и още през 2003 г. я представиха 
на зърнопроизводителите. Сега правят следващата крачка с технологията 
Clearfield Plus и имат патент върху нея за следващите 21 години. Аз отглеж-
дам слънчоглед и рапица и ползвам препарати на БАСФ , като съм склонен 
да експериментирам с различни. 

Стопанската 2015/2016 г. бе трудна за Южна България и резултатите не 
бяха много добри. Случи се и натрупване на негативни фактори - освен су-
ша имаше и ниски цени. Януарските валежи от сняг дадоха надежди. Още 
обаче не знаем какво ще стане с рапицата в Южна България. Мисля, че там, 
където ми е останала Clearfield рапица, ще ползвам Клеранда срещу плеве-
лите, а по-нататък - различни фунгициди, както и растежен регулатор Ка-
рикс. Твърде вероятно е да прибегнем до използване на новия им препа-
рат срещу лайката и подрумчето Лонтрел 72 СГ. 

Рентабилност - това бе ключовото обръщение на БАСФ 
към българските зърнопроизводители с представянето на 
продуктите за растителна защита за сезон 2017 г. Повече до-
биви - да, но на каква цена. Повече сигурност - непременно, но 
как да се оптимизират разходите за растителна защита. Точ-
но това беше нужно на аудиторията, за да направи своите 
пресмятания за разходите, които ще прави. В залата на Ново-
тел Пловдив случайни хора нямаше. Всички тук отдавна рабо-
тят с представителите на БАСФ за България, знаеха какво да 
питат, за да си направят сметките. 

На пазара вече са хибридите слънчоглед, създадени чрез ге-
на Clearfield Plus. За тези хибриди БАСФ пуска на пазара и в 
България най-новото поколение хербицид за новата генетика 
Пулсар Плюс. “Ценното и различното във формулацията на 
Пулсар Плюс са добавените коформуланти. Точно те задър-
жат върху плевелите капките от разтвора на хербицида, по-
криват листата и спомагат за проникването на активното 
вещество там, където му е мястото. Резултатът е, че ак-
тивното вещество се усвоява от плевела изцяло. Заради то-
зи иновативен подход БАСФ е патентовал продукта за 21 го-

дини” - каза Мария Неделчева, търговски мениджър в БАСФ. 
Прогнозите на българския екип на БАСФ са, че технологията 
Clearfield Plus ще навлезе много бързо и в България, следвайки аг-
рарните тенденции в Западна Европа. „Около 30 - 40 на сто 
от Clearfield слънчогледовите хибриди още през тази година 
ще бъдат Clearfield Plus и ако бъде завършена технологията с 
третиране с Пулсар Плюс, се увеличава както количеството, 
така и качеството на продукцията. Повече масленост при 
слънчогледа плюс застраховка срещу паразита синя китка - то-
ва ще са факторите, които ще предизвикат интереса на фер-
мерите” - каза Ваня Горчева, мениджър “Растителна защита” 
в БАСФ България. 

Анализът, направен от нея, показа, че надграждането на до-
биви в производството на зърно ще изисква друг подход. От 
2010 до 2016 г. житните култури, третирани по един път 
с фунгициди, са се увеличили от 7 до над 90 процента, а през 
2016 г. над 90 процента са третирани и втори път с фунги-
цид, каза Ваня Горчева. Единствено чрез прилагането на рас-
тежни регулатори в житните има възможности да расте ин-
тензитетът - 3 на сто от площите са били третирани с те-

ска продукция в България, е факт. И това е 
резултат включително на по-качествените 
препарати за растителна защита, които се 
влагат в производството на селскостопан-
ска продукция. 

При силната конкуренция на българ-
ския пазар как БАСФ защитава позиции-
те си?

- В последните 6-7 години нашият паза-
рен дял надхвърля 35 на сто средно за всич-
ки култури. За съжаление, както и в други 
браншове, свръхпредлагането на препара-
ти доведе до “жълта” растителна защита, ако 
ми позволите такова сравнение. Агропро-
изводителите вече са затрупани с информа-
ция за продукти за растителна защита, то-
рове, аминокиселини. Рекламни обещания 
за свръхдобиви почти без пари. Как постъп-
ват в този случай опитните агропроизводи-
тели? Подбират си източниците на инфор-

мация и преценяват какви интереси има зад 
определени рекламни твърдения. Да, всич-
ки се стремим да продаваме, но истината е, 
че устойчивото увеличаване на продажби-
те идва тогава, когато си коректен с клиен-
та. Умните хора не могат да бъдат заблуде-
ни лесно. 

Новите продукти, които БАСФ пред-
ставя за България през 2017 г., ще доне-
сат ли по-голям пазарен дял за компани-
ята тук?

- Мисля, че пазарният ни дял в България 
е достатъчно висок, за да ни бъде самоцел. 
Стратегията ни е да предложим правилни 
решения в правилния момент, с правилно 
позициониране и ценообразуване. Така ще 
запазим пазарни позиции. Дали делът ни 
ще е с 2-3 процента по-висок - да, важно е, 
но не е решаващо. За нас предизвикател-
ството е да задържим позиции при тези хо-

ра, които имат доверие в нас. Те са нашият 
най-важен капитал тук. 

Цените на зърното през 2016 г. оказаха 
ли влияние върху намаляването на цените, 
които правите?

- Не, не се дължи на това. БАСФ отчита 
цените на зърното и е важно какво се случ-
ва с печалбите на стопанствата. Намаление-
то на цените се дължи на познатите пазар-
ни фактори - колкото повече развиваш един 
продукт, колкото повече продажби правиш, 
толкова повече можеш да направиш от-
стъпки, без това да се отрази върху крайна-
та печалба на компанията. Цената се разви-
ва с жизнения цикъл на продукта. Считам, 
че продуктът ни Пулсар Плюс е изключи-
телно добро предложение, защото на мен 
за пръв път ми се случва толкова сериозна 
нова технология да влезе на много прием-
лива цена. 

В Пловдив БАСФ представи новото  поколение технология Clearfield Plus 
зи препарати през 2016 г. Така че това е един неусвоен допъл-
нителен ресурс. Но важната стратегическа крачка е навлиза-
нето на семена от Западна Европа, които носят с гените си 
по-висок добив. Ваня Горчева каза, че около 60 на сто от семе-
ната за житните вече са с произход от ЕС. 

Акцентът на БАСФ при фунгицидите е новият продукт 
без аналог Систива- Прогрес в науката. Това е първият фунги-
цид за пълна защита на пшеница и ечемик от сеитба до проле-
тта. Регионалният мениджър за Южна България Върбан Вър-
банов обърна внимание на базовата технология и съобщи, че 
за 2016 г. с двата фунгицида на БАСФ - Танго Супер и Дует Ул-
тра, са третирани 7 400 000 дка пшеница у нас. “Танго Супер е 
фунгицид №1 в България за 2015 и 2016 г.” - категоричен бе Вър-
банов. За полетата с по-висок добивен потенциал специали-
стите препоръчват иновативната технология Капало с Диа-
мант макс, която през 2016 г. доказа отчетлива разлика и над-
граждане в добивите.

Българските зърнопроизводители са дали изключително 
висока пазарна оценка за противошироколистния хербицид 
Биатлон 4D. Защото той се оказва безкомпромисен дори сре-
щу най-трудните плевели. Когато през 2015 г. Биатлон 4D 
стъпва на българския пазар, с него са третирани 200 000 дека-
ра посеви. Една година по-късно площите, третирани с Биат-
лон 4D, вече са 2 000 000 декара.

 Изпитанията на препаратите на БАСФ в страните от 
ЕС и в България показват тяхната ефективност и рента-
билност. Фунгицидът Пиктор, който се прилага при рапица-
та и слънчогледа в продължение на 6 поредни години, осигуря-
ва средно с 15% по-високи добиви. При направени 153 опита 
в ЕС за периода 2006 - 2016 г. добивите при слънчогледа над-
вишават средните за съответната година от 18 кг/дка през 
2012 до 61 кг/дка 2016 г. 

При рапицата фунгицидът Пиктор дава също много добри 
допълнителни добиви и защита на посевите. БАСФ осъщест-

вява наблюдения на резултатността на Пиктор за периода 
2003 - 2016 г. чрез 627 опита в Европа. Резултатите са увели-
чен добив на рапица от 22 кг/дка през 2011 до 46 кг/дка през 
2016 г. 

Разбира се, важно за агропроизводителите от страната е 
не само с колко се повишават добивите, но и на каква цена се 
постига това. От БАСФ представиха офертата си за 2017 г. 
в житни: 

Танго Супер ще бъде с 10% по-ниска цена до 15 април - фунги-
цид номер 1 за 2015 и 2016 г. 

Капало се предлага в промоция кеш бек – за всеки 200 дка 
площ, третирани с продукта, БАСФ връща 50 лв. в банко-
вата сметка на земеделския стопанин. Универсалният фунги-
цид на БАСФ с най-много епоксиконазол - Дует Ултра, също 
ще бъде с 10% по-ниска цена, ако бъде закупен с друг продукт 
на БАСФ за житни култури за същите площи. БАСФ предлага 
Диамант Макс и Алегро с 10% по-ниска цена до 1 май.

В хербицидните предложения са включени 10 % по-ниска це-
на за Биатлон 4D или Дерби Супер 1, ако бъдат закупени с 
БАСФ фунгицид и 20% за Палас - ефикасен срещу власатка и ов-
сига: 10% по-ниска цена спрямо 2016 г. и още 10%, ако бъде за-
купен с БАСФ фунгицид.

Най-интересни за фермерите от Южна България бяха от-
стъпките, които БАСФ ще направи за основните култури, 
отглеждани тук - слънчоглед, рапица и житни култури. Цена-
та на хербицида Пулсар Плюс е с 5% по-ниска при покупка до 
15 април, плюс безплатен фунгицид Ретенго за 10% или Пик-
тор за 7% от площите, третирани с Пулсар Плюс при до-
за 160 мл/дка. Хербицидът Стомп Аква ще се продава с без-
платен Ретенго за 5% от площите. Фунгицидите Карикс и 
Карамба ще носят премия от безплатен Вазтак за 50% от 
площите. Хербицидът Рекорд ще бъде с 20% по-евтин спря-
мо 2016 г. 

 Михаил Ванчев 

ВАНЯ ГОРЧЕВА - МЕНИДЖЪР НА БАСФ АГРО ЗА БЪЛГАРИЯ

Стратегията ни е: Да предложим правилни решения в правилния момент

Госпожо Горчева, с колко ще се оскъпи продукцията 
на един производител на зърно, ако си позволи по-ка-
чествени препарати за растителна защита?

- Интензивността в производството на различни-
те култури нараства и агропроизводителите все пове-
че осъзнават необходимостта от качествена растителна 
защита. Вложенията, които правят в семена, в торове, в 
техника, в работна сила, в земя, са несъизмеримо по-го-
леми от разходите за растителна защита. Тя е около 10 
процента от себестойността на агропродукцията. Все 
повече фермерите осъзнават, че, пестейки от расти-
телна защита, подлагат на огромен риск всички остана-
ли елементи на вложението, които са направили. И об-
ратно, ако производителят заложи на по-качествени 
препарати, които, да кажем, са с 20% по-скъпи от тези, 
които е ползвал досега, то общото увеличение на себе-
стойността на неговата продукция няма да е повече от 
2%. 

Мислите ли, че това е причината за рекордни до-
биви от пшеница през 2016 г.? 

- Рекордните добиви не могат да се дължат само на 
един фактор. Тези хора, които успяват да увеличат про-
фесионализма във всеки от параметрите, те успяват. А 
иначе, че се увеличава добивността на селскостопан-
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Нашата техника е инвестиция в 
устойчив и печеливш бизнес

Фирма Римекс Технолоджийс   беше сред 
трите най-големи изложители на Агра 2017

40 000 посетиха 
мегафорума в Пловдив

Фермерите се насочват към новите технологии и това ги 
прави конкурентни. Това заяви министърът на земеделието и 
храните проф. д-р Христо Бозуков при откриването на меж-
дународните изложения АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ХОРЕ-
КА, АПИ БЪЛГАРИЯ, БИОАГРА и ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ 
в Пловдив. 

Той подчерта, че благодарение на огромните инвестиции, 
които влязоха в земеделието по двата стълба на Общата сел-
скостопанска политика в размер на над 16 милиарда лева, днес 
земеделието се развива много динамично. По кампанията за ди-
ректните плащания, която стартира на 1 март, стопаните 
ще получат 1,5 милиарда лева, информира още министърът.

Участието в едно от най-престижните селскостопански из-
ложения в Югоизточна Европа АГРА и съпътстващите го изло-

жения дава шанс предлаганите продукти да достигнат до мно-
го по-широк кръг потребители, посочи министърът, като за 
българските фермери се създават нови възможности за бизнес 
контакти.

Той акцентира върху това, че от 440-те участници само в 
международното изложение АГРА близо 100 нови компании за 
пръв път стъпват на територията на панаира и това означа-
ва, че стопаните ще имат значително по-богат избор от про-
дукти и идеи за своя бизнес. „Всичко това показва нарастващия 
авторитет на изложението и утвърждава Пловдив като ва-
жен аграрен център в региона”, посочи министър Бозуков.

 26-ото издание на Международната изложба АГРА 2017 съ-
бра повече от 440 участници от страната и чужбина. В Плов-

ФЕРМЕРИТЕ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ НОВИТЕ      ТЕХНОЛОГИИ И ТОВА ГИ ПРАВИ КОНКУРЕНТНИ

на стр. 27  

на стр. 25  

МАРИО ЛАЗАРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС: 

3,50 тона. Моделът е обо-
рудван с новите  „прави” 
мостове на MERLO.

Самоходни пръскачки 
AGRIFAC Condor – модел 
Condor IV ClearancePlus

AGRIFAC е една от най-
престижните марки в про-
изводството на расти-
телно-защитна земеделска 
техника в света. Самоход-
на пръскачка Agrifac Condor 
IV Clearence Plus/Wide Track Plus.Маши-
ната е оборудвана със Stabiloplus шаси с 
въздушно окачване, регулируемо в зависи-
мост от теглото на резервоара, позволя-
ващо максимална транспортна скорост 
50 км/ч, дори и с пълен резервоар.Макси-
мална стабилност на машината се пости-
га в резултат на равномерното разпреде-

ление на теглото върху 4 колела. Възмож-
ност за безстепенно регулируема колея от 
225 см до 300 см със задаване на избраната 
от оператора стойност от дисплея на 
машината. Клиренсът от 130 до 200 см 
е също регулируем от дисплея на машина-
та, позволява третирането на растения-
та с химикал или течен тор, независимо 
от фазата им на растеж.

Уникалната по рода си опция Мountain 
Master Plus e предназначена за работа при 
наклонени терени – е акцентът при тази 
пръскачка. Опцията позволява безпогреш-
но пръскане при наклони до 32% без това 
да рефлектира върху работната скорост, 
като осигурява по голям въртящ момент 
и сцепление. Мountain Master Plus  дава и 
друго голямо предимство при провежда-
не на растителната защита на култури-
те - пръскачката винаги остава в успоред-

но положение по посока на растежа на кул-
турата.

Машината е оборудвана с двигател 
210 kW, резервоар 5 000 л, 32 м стрела. Тя 
включва и редица други опции, които я 
правят изключително висок клас самоход-
на пръскачка на пазара. 

Нови модели почвообработваща 

техника Bednar - брана за слама 
Striegel Pro

След изключително атрактивните по-
леви тестове, които Римекс проведе в 
България с машините на Bednar, по време 
на АГРА зърнопроизводителите  се запоз-
наха отблизо с машините от бранда под-
ходящи за пролетните обработки. Нова-
та брана за слама Striegel-Pro PE беше пока-
зана за пръв път на изложението. Тя заслу-
жава особено внимание, тъй като е маши-
на, която може да бъде видяна само в про-
дуктовата линия на Bednar и все още ня-
ма конкурентен аналог на пазара. Тази бра-
на е решение за пролетна подготовка на 
почвата, управление на растителните ос-
татъци и контрол на растежа на плевели-
те. Идеално изравнява и разрохква горния 
почвен слой през пролетта. 

Другата машина, която привличаше 

посетителите беше предсеит-
беният култиватор-компактор 
Swifter SO 8000. Той изпъква със 
своя модерен дизайн и опросте-
на конструкция. Техническите ха-
рактеристики на тази серия кул-
тиватори ги правят много попу-
лярни машини, които перфектно 
се справят дори и в много труд-
ни климатични и почвени усло-
вия. Крайният резултат е впе-
чатляващ - налице е едновремен-

но поникване на културите, съпроводено 
от високи добиви. 

Напоителни системи CASELLA
Професионалните и висококачествени 

италиански напоителни системи Casella  
привличаха фермерите . Интересът към 
тях беше оправдан поради възможности-
те за финансиране по линия на инвести-

ционни проекти по ПРСР до 2020-а годи-
на. Напояването е важна агротехническа 
операция, която гарантира запазване и по-
вишаване на добивите от зърно, особе-
но при влаголюбивите култури. На АГРА 
2017 беше показана системата Casella LL 
140/400,  оборудвана със собствен дизелов 
двигател за навиване на тръбата, което 
я прави по-икономична и производителна. 
Машината е изработена от здрава кон-
струкция, като дължината на тръбата 
е 400 метра, с диаметър 140 мм. Компю-
търът Hydro-Control управлява скорост-
та на завиване на тръбата в диапазон от 
5 до 999 м./час., оповестява за завършване 
на напояването, автоматично изчислява 
скоростта на завиване на тръбата спо-
ред времето за напояване, както и показ-
ва данни за оставащо време за напояване и 
статус на работния процес.

Римекс Технлоджийс беше номер 1  
на Агра 2017

 Компанията  представи нови технологии в сферата на земеделската техника и оборудването, с 
акцент върху повишаване на добивите, намаляване на оперативните разходи и грижа за земята. 

Какво научавате за клиентите си по време на изло-
жението? Какво искате те да научат за Римекс?

- Наистина имаше голям интерес към нас, посети-
ха ни много настоящи и бъдещи клиенти. Българските 
фермери все по-настойчиво търсят новостите, стре-
мят се към иновативни решения. При нас те очакват 
да открият новите тенденции в агротехниката. Кли-
ентите ни искат да се уверят, че в лицето на Римекс 

ще продължават да имат сигурен партньор, да получават висо-
ко качество на обслужване и сериозно отношение.

Разчитате ли на преки продажби на машини по време на 
изложението? Как се стигна до продажбата на гроздоком-
байна на френската фирма Pellenc - клиентът го видя и го 
хареса или тук само финализирахте сделка, за която прего-
варяте по-отрано?

- Да, защо не. По време на изложението предлагаме атрактив-
ни условия, но нашата цел е да предлагаме и продаваме машини 
при атрактивни условия през цялата година. За нас не е изнена-
да, че продадохме гроздокомбайна на аграта. Pellenc е единстве-
ната по рода си такава машина в България, която няма аналог, 
оборудвана е с най-висок клас технологии за постигане на високи 
резултати, в съчетание с високо квалифициран сервизен екип. 
Освен всичко това ние предлагаме обучение на операторите на 
клиента, както и качествена поддръжка и правилната настрой-
ка на машината. Не сме преговаряли по-рано, клиентът ни посе-
ти на Винария и закупи машината веднага. 

Правите ли панаирни отстъпки за машините, които 
клиенти договарят в Пловдив? 

- Да, предлагаме специални условия при сключване на сделка по 
време на панаирите. 

На изложението клиентите имат възможност да срав-
няват и предложенията на други търговци на техника. Кои 
са конкурентните предимства, които ви правят предпо-
читан партньор? 

- Гъвкавост, бързина при вземане на решения, своевременно 
реагиране при възникване на въпроси от различно естество, ви-
сококвалифициран екип от сервизни инженери и специалисти, 
висок клас техника на водещи марки в Европа. Искам да под-
чертая, че нашата техника не е евтина, но е техника, която 
има за цел да намали разходите на българските производители 
по време на различни операции чрез намаляване на броя на обра-
ботките, по-висока скорост, прецизност и здравина, по-големи 
работни захвати и едновременно по-ниски изисквания за мощ-
ност. Нашата техника е инвестиция в развитието на бизне-
са в правилната посока – за постигане на устойчив и печеливш 
бизнес. 

 Разговора води Михаил Ванчев

oт стр. 24  

На  Агра 2017 Римекс Технолоджийс  по-
каза най-новите модели агротехника от 
марките Agrifac, Bednar, Merlo и Casella, 
пълната гама маслени и въздушни филтри 
Donaldson, както и  маслата Nordlub, кои-
то покриват всички нужди в селскосто-
панската механизация - за двигатели, тран-
смисии и хидравлични системи. Акценти-
те:

Телескопични товарачи MERLO 
с нови опции,  за първи път в 

България
Новите модели телескопичен товарач 

-MERLO Turbofarmer TF 42.7 с редица но-
ви опции. Това е най-мощният в 7-метро-
вия клас товарач на пазара, с товароподем-
ност 4,20 тона. Двигателят е последен 
емисионен клас Tier 4 final със 140 кс мощ-

ност. 
MERLO P27.6 – Новото мощно „джу-

дже” на MERLO, но най-силно и бързо в то-
зи клас.  Тази машина е перфектно решение 
за средни животновъдни ферми, тъй като 
притежава компактност и мощност ед-
новременно. 

MERLO  TF35.7-120 -  познатият от 
2016 г. масов модел с товароподемност 
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Златен медал за иновации получи 
гроздокомбайнът Pellenc Optimum

Холандия гледа сериозно на своите кра-
ви. И има защо - Ниската страна е произ-
водител №2 в Европа на мляко и млечни 
продукти. С 1,6 млн. млечни крави, 14 ми-
лиарда литра годишен млеконадой, 7 мили-
арда евро годишен оборот на млечни про-
дукти, 150 милиона литра био мляко хо-
ландците са направили млечните ферми 
печеливш бизнес. Точно това беше и те-
мата на българо-холандския семинар в рам-
ките на Агра 2017, открита от послани-
ка на Кралство Нидерландия Негово Пре-
възходителство Том ван Оорхот. Впро-
чем неговата кариера започва в холандско-
то министерство на земеделието, зато-
ва той много бързо е преценил това, кое-
то липсва на българските фермери - до-
бър доход. И още по-бързо е анализирал ед-
на от значимите пречки за това - тради-
ционната липса на сговорчивост за коопе-
риране. Ван Оорхот обаче е и оптимист: 
Холандия и България могат да обменят 
агротехнологии, така че заедно да имаме 
респект към околната среда, хората и жи-
вотните. 

Водещата презентация на семинара бе 
направена от Петер Хелфрих - мениджър 
“Бизнес развитие” на Agriprogress Ltd, Ни-
дерландия. Той бе избрал да разкаже за хо-
ландския стил на управление на млечните 
ферми. И да подскаже на българските фер-
мери, че моментът за бизнес е много под-
ходящ за бизнес с холандските им колеги. 
“Страната ни е поела ангажимент да съ-
крати броя на фермите, на фуражите и 
кравите, за да управляваме фосфатите 
от оборския тор, който замърсява при-
родата ни и ни подлага на риск. Предстои 
„да съкратим 45 000 крави, част от кои-
то могат да дойдат да работят в Бълга-
рия”, подсказа Хелфрих. 

Сектор млечно животновъдство
в Холандия включва 17 500 ферми, 87% 

от които са обединени по някакъв на-
чин в кооперативи. Броят на млекопре-
работващите предприятия е 54, някои 
от които обработват над 1 милиард ли-
тра мляко. Средният млеконадой на една 
холандска крава е 8663 литра годишно, а 
за качеството на млякото говорят мас-
леността - 4,38%, и протеините - 3,55%. 
Над 80 на сто от холандските крави се 
извеждат всекидневно навън, за да пасат. 
Основните храни на млечните крави в Хо-
ландия са трева, царевица, фуражни смеси. 
Средният период на отелване е 420 дни, а 
през живота си “средната” холандска кра-
ва има 3,5 отелвания. 

От произведените 14 милиарда литра 
мляко годишно 35% остават в Нидерлан-
дия, 45% се изнасят в страните от ЕС, 
20% е износът за трети страни. Холанд-
ското био мляко е толкова ценно, че в Ки-
тай се препоръчва като най-качествена-
та храна за кърмачета. Около една пета 
от холандските фермери формират около 
500 млн. евро приходи и от допълнител-
ни дейности като агротуризъм, директ-
ни продажби, грижа за хора, грижа за при-
родата, биоенергия и др.

Холандските кравеферми са новатори 
в прилагането на роботи при обслужване-
то на животните и около 20% от сто-
панствата използват някаква степен на 
роботизация в работата си. Все повече 
холандски фермери дават право на избор 
на своите крави кога да ядат, кога да ги из-
дояват, кога да почиват. При това да по-
чиват легнали удобно в обора. “Времето, 
прекарано в почивка (лежане) е ключово за 
млечността на кравите и носи 5% повече 
мляко”, обяснява Петер Хелфрих. 

Крави, и то какви 
Хойте Схап е пето поколение износи-

тел на холандски породи крави. Той е екс-
портен мениджър на фамилната Firma 
Shaap, Нидерландия. Първите от фами-

лията Схап са били рибари и фермери ка-
то повечето холандци от преди повече 
от два века. През 1800 г. предците на Хой-
те Схап усетили пазарния сигнал: все по-
вече фермери започват да търсят за своя 
бизнес елитни породи говеда. Така и до 
днес, когато Firma Shaap вече изнася про-
дуктивни холандски животни в ЕС, Ру-
сия, Северна Америка и Азия. Холандски-
те крави знаят да правят много мляко, а 
холандските фермери знаят да правят па-
ри от мляко, счита търговецът на крави. 
Той има формула за това как да се произ-
вежда повече мляко: 40% от успеха са в ре-
зултат на генетиката при избора на жи-
вотни и 60% от хранене, обучение, здрав-
на система за добитъка, мениджмънт на 
фермата. На въпрос как разбира фактора 
генетика Схап обясни: правилна генетика 
е тази, при която телетата са по-добри 
и продуктивни от майките си. Просто. 

Представени бяха 3 породи крави, кои-
то Firma Shaap продава най-много. Номер 
едно в продажбите е Holstein Friesian, за-
щото са много приспособими към клима-
та в различни страни. Те се чувстват до-
бре и при -30 градуса по Целзий в Русия и 
при +40 градуса по Целзий в Кувейт. Вто-
рата порода, която холандската компа-
ния най-много продава, е Jersey (джързи), 
ценена заради нейната ефикасност. Хой-
те Схап я описа като леко животно, кое-
то обаче дава изключително маслено мля-
ко - средно 5,56% и 4,17% протеини. Това 
са търсени и скъпи крави, добави търгове-
цът. Под №3 в продажбите Схап поста-
ви червеното датско говедо, което се ха-
ресва заради цвета и заради това, че дава 
8500 л мляко годишно с масленост 4,22% 
и 3,47%. Нарастващото търсне на тези 
крави вдига цената им в последните го-
дини, заключи търговецът. Средната екс-
портна цена на Firma Shaap през 2016 г. е 
била около 1500 евро за една крава.

 Михаил Ванчев 

Наградата е присъдена от Международен панаир Пловдив на гроздопри-
биращ самоходен комбайн Pellenc Optimum и система Selectiv process 2 за 

автоматично почистване и сортиране на грозде в 
раздел „Машини и технологии за производство на 
вина и спиртни напитки“. Системата Selectiv process 
2 е адаптируема към различни сортове грозде, а 
резултатът е 99.8% чистота на прибраната реколта, 
без увреждане на зърната и чепките.

Гроздокомбайните от тази премиум серия се от-
личават още с динамика, комфорт и лекота на уп-
равление и поддръжка, но най-вече с всички до-
пълнителни агротехнически дейности, присъщи за 
тази машина.

Самоходният гроздокомбайн Pellenc Optimum 
може да работи при отлична надеждност и без никакви технически затрудне-
ния по повече от 800 часа на сезон. Работата му е високоефективна при всич-
ки сортове грозде, включително и в лозови масиви с наклон до 32%.Тъй като 
е мултифункционална машина, тя може да се използва и за подрязване, поч-
вообработка, наторяване и пръскане в лозовите масиви.

ФЕРМЕРИТЕ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ НОВИТЕ      ТЕХНОЛОГИИ И ТОВА ГИ ПРАВИ КОНКУРЕНТНИ
KNOWHOW

Холандските крави правят мляко, а 
холандските фермери - пари от мляко

див се представиха компании от 24 държави от Европа, Азия, 
Америка и Австралия. Интерес към форума традиционно проявя-
ват големи световни лидери в производството на машини и ви-
соки технологии за земеделието. Сред най-силно представените 
държави на тазгодишната АГРА са Германия, Гърция и Турция. Об-
що за 6-те изложения участниците достигат над 700 от 33 стра-
ни. Очаква се през тази година посетителите на панаира по вре-
ме на мегафорума да са над 40 хиляди. 

„Нашата страна стои ярко на световната винена карта”, зая-
ви министър Бозуков и подчерта, че през тази година 25-ото из-
дание на международното изложение Винария отбелязва пореден 
ръст както на участници, така и на представени държави. „По-
вече от 55 български и чуждестранни изби показват своите нови 

колекции вина и спиртни напитки”, посочи министърът и при-
помни, че от 29 май до 2 юни тази година в България ще се про-
ведат 40-ят Световен конгрес по лозарство и винарство и 15-
ата Генерална асамблея на Международната организация по лоза-
та и виното.

 „Сред приоритетите на нашия ръководен екип е засилването 
на връзката между науката и бизнеса”, подчерта още министър 
Христо Бозуков. Той посочи, че и през тази година Селскостопан-
ската академия е представена силно на изложението, като науч-
ните институти са заели почти цялата Шеста палата. Той под-
черта, че земеделските стопани могат да се обръщат към акаде-
мията, за да ползват нейните постижения, като амбицията на 
българските аграрни учени е да създават продукти и услуги в пол-
за на бизнеса.

oт стр. 24  

Големи български производи-
тели и бутикови изби показаха ко-
лекциите си на Международната 
изложба за лозарство и винарство 
„Винария 2017“.

Двете марки вина на изба Вила 
Ямбол, а именно Villa Yambol и КА-
БИЛЕ, се отличиха в конкуренция с 
360 вина, оценявани от 24-членно 
жури, 15 от които са членове на Съ-
юза на енолозите. Конкурсът е по 
инициатива на Националната лоза-
ро-винарска камара.

Най-старата винарска изба в 
Южна България, която е наследник 
на вековни винени традиции, тази 
година задмина всички участващи 

 „Бъчва на годината“ - Златен ритон, 11 
златни и 4 сребърни медала за Вила Ямбол

 „Бъчва на годината“ ...

на стр. 28  
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Да, това се случи на специализираната изложба Винария 2017. 
Собственик на голям лозов масив обиколи няколко пъти 

гроздовия комбайн на фирма Pellenc Agriculture, Франция, и го ха-
реса. Направи си сметката и го купи. Това не се случва толко-
ва често, а и в България досега има само няколко мащини от 
този вид. Факри Суси, регионален мениджър на фирма Pellenc 
Agriculture, обясни, че компанията е специализирана в производ-
ството на машини и инструменти за лозарството. „Ние сме 
единствени, които произвеждат продукти от електрическа 
ножица за рязане на лозя с цена 790 евро - 3000 евро и стигаме 
до гроздов комбайн с цена 200 000 - 250 000 евро. Предлагаме 
също машини и технологии за производство на вино. В Pellenc 
Agriculture започваме от лозата и стигаме до бъчвата“, каза той. 

Най-голям интерес сред лозарите предизвика електрическа-

та ножица. По данни на френската фирма в различните стра-
ни нивото на екипировка на лозарите е различно. Например във 
Франция 80% от лозарите режат лозята с електрическа ножи-
ца. В България дори 10% не ползват тези инструменти. “Това е 
цял един пазар, който ще се развива и хората ще откриват пре-
димствата на електрическата ножица. Има предимство при 
комфорта и бързината на работа с нея. Считаме, че български-
ят пазар е много интересен за нашите малки инструменти. Все-
ки лозар, дори да има само 10 дка лозя, би могъл да инвестира в 
електрически ножици. С тях ще има много по-висока произво-
дителност. Ако например лозарят прави ръчно рязане на 1 ха за 
1 ден с механична лозарска ножица, с електрическата ножица ще 
направи 3 хектара. Бързината е важна, но и комфортът при ра-
бота е несравним. Лозарят не се уморява при работа с електри-

ческата ножица”, коментира Факри Суси. 
И ако електрическата ножица вдига произво-

дителността 3 пъти, то гроздокомбайнът дос-
тига минимум 100 пъти по-висока производи-
телност в сравнение с ръчния труд. За да имаш 
намалени разходи за беритба, за да свършиш рабо-
тата в точния момент, трябва да купиш гроздо-
комбайн. Във Франция 80% от гроздобера се пра-
ви машинно. В България има продадени няколко 
машини Pellenc - нови и втора ръка. Но все повече 
и българските производители ще оценяват пре-
димствата на по-ниските разходи при работа с 
гроздокомбайн. 

Йоханес Крутен - търговски директор в 
Clemens GmbH&Co, Германия, представя фирма-
та на Винария не за пръв път. „Участвали сме 
с Тайтън машинъри България, преди Rimex 
Technologies да се върне отново на пазара. 
Единствено през 2016 г. не участвахме на Ви-
нария, но пък направихме много голяма де-
монстрация на нашите машини пред бъл-

Един гроздокомбайн, моля

на стр. 45  

ло вино от реколта 2016 г. тя взе още 
три златни медала. От избата обяви-
ха, че са участвали в дегустациите са-
мо с 5 проби на новата си марка, от 
които четири получават злато. С ри-
тон си тръгна КАБИЛЕ Шардоне и Со-
виньон блан реколта 2016. 

Това е изключително признание 
за новото ни вино и най-вече за него-
вите качества, които са дело на неу-
моримия труд на нашите енолози, ка-
за изпълнителният директор на Вила 
Ямбол. Той увери, че новото вино до 
две седмици ще е налично и в нацио-
налната търговска мрежа.

Златен Ритон спечели за пръв път 
в своята история винарска изба Оря-
ховица за розе от по-стари реколти - 

Gaetan Rose.
Златен Ритон при червените ви-

на от последна реколта бе даден на 
Villa Marvella каберне фран на 
Черноморско злато. В категория Чер-
вени сортови и купажни вина от по-
стари реколти Ритонът бе връчен на 
Rubaiyat Red Blend на Винекс Пре-
слав.

По традиция студенти от специал-
ностите Технология на виното и Тех-
нология на ферментационните про-
дукти от Университета по хранителни 
технологии положиха Дионисиева 
клетва за встъпване в лозаро-винар-
ския бранш и получиха специален 
диплом от Националната лозаро-ви-
нарска камара

винени производители, като взе 1/5 
от отличията, а именно Златен ритон, 9 
златни медала и 4 сребърни за своите 
вина, както и два златни за ракиите си 
с марка „Стралджанска”. Именно затова 
браншовата организация връчи на из-
бата и своята най-висока и ексклузив-
на награда „Бъчва на годината“, която 
се дава ежегодно за най-успешната из-
ба у нас. 

Носителят на най-високото отличие 
сред вината е КАБИЛЕ. Марката по-
стигна фурор още с първото си учас-
тие в дегустационен конкурс. Освен 
отличителния приз за най-добро бя-
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

та на миналата година, в повечето икономически сектори да 
има осезаемо раздвижване на кредитния пазар, с което се сла-
га край на стагнацията след кризисната 2008 г. Тази тенденция 
не е само за България, тя се забелязва и в други страни - член-
ки на ЕС, от бившия Варшавски договор като трите прибал-
тийски страни Литва, Латвия и Естония, източноевропей-
ските Чехия, Словакия и Полша, както и западноевропейски-
те Испания и Португалия.

Друг изключително благоприятен фактор за фермерите е 
очакваното 

глобално увеличение на храните
което до 2030 г. ще бъде с близо една трета повече спря-

мо нивата от второто десетилетие на ХХІ век. Това ще по-
стави България в добра позиция заради благоприятните кли-
матични и географски условия на страната.

„Дългосрочната перспектива пред сектора е много благо-
приятна на фона на съществуващите силни традиции, особе-
но като се има предвид, че произведените у нас селскостопан-
ски продукти стават все по-разпознаваеми на външните паза-
ри. Българските производители са изправени пред значител-
ни възможности и се очаква да спечелят много от прехода на 
сектора към ниши с по-висока добавена стойност - зеленчу-
копроизводството и животновъдството, производството 
на био и екологично чисти продукти“, категоричен е Кристо-
фор Павлов.

Според Милен Влаев, експерт в сегмент „Селско стопанст-

во“ в „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк, секторът 
на зърнопроизводството остава доминиращ в българското 
земеделие. В същото време обаче все повече селскостопански 
производители започват да разнообразяват производство-
то си, включително и зърнопроизводители.

„Голяма популярност добиват етерично-маслените култу-
ри – особено лавандула и маточина, както и насажденията с 
овощни градини, расте и интересът към животновъдство-
то“, обобщава Влаев. 

По неговите думи българското зеленчукопроизводство 
има голям потенциал за растеж, но въпреки някои успешни 
единични опити ще му бъде трудно да измести на родния па-
зар продукцията от Гърция и Турция. 

В тези две съседни страни климатичните условия позволя-
ват отглеждане на оранжерийни зеленчуци с по-малко разходи 
и предлагането им е за по-дълго време през годината. Въпреки 
това перспективите пред българските селскостопански про-
дукти са повече от обещаващи.

Какво предлагат банките
Според данните на БНБ към края на 2016 г. банките са от-

пуснали на нефинансовите предприятия у нас 30.7 млрд. лв., 
което е ръст от 0.4% на годишна база. Най-голямата част 
от тези средства – повече от три четвърти, са отишли към 
водещите пет икономически сектора: Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети; Преработващата промишле-
ност; Строителство; Операции с недвижими имоти; Сел-
ско, горско и рибно стопанство.



Като размер най-много - с 1.5%, са нараснали бизнес 
заемите на стойност между 250 000 и 500 000 лв.


Най-голям ръст на кредитирането - с 5.4%, БНБ отчита 

при селското стопанство, следван от преработващата про-
мишленост, включително на млечни и месни продукти, къде-
то нарастването е с 4.6 на сто.

За да се отговори на нуждите от финансиране в сектора, 
няколко банки предлагат цялостни решения на земеделските 
производители - от професионална консултация от експерт 
на банката или лизинга през различни кредитни и лизингови 
продукти до оборотно и инвестиционно финансиране. 

„При нас на едно място клиентът може да получи всич-
ки финансови продукти и услуги, от които се нуждае. По то-
зи начин ще получи много по-добра цена, отколкото, ако полз-
ва същите продукти в няколко различни банки“, обясни Влаев 
от УниКредит Булбанк.

Най-популярни си остават кредитите за оборотни сред-
ства, които да се използват, докато Държавен фонд «Земеде-
лие» (ДФЗ) например отпусне полагащите се субсидии или из-
плати директните плащания по схемата за единица обработ-
ваема площ. Достатъчно е земеделски производител да пред-
стави в банката още в началото на годината подадено и при-
ето заявление в ДФЗ, за да получи до 100% от средствата, 
които фондът ще му изплати в края на годината.

 Боряна Семкова

 НАЙ-НИСКИ СА ЛИХВИТЕ НА ФОНД «ЗЕМЕДЕЛИЕ»

Още в началото на 2017 г., на 12 януари, управителният 
съвет на ДФЗ преутвърди годишна лихва в размер на 4% 
за отпусканите пряко от фонда кредити за настоящата го-
дина, която в сравнение с банковите лихви е най-ниска.

От облекчените лихвени условия обаче могат да се въз-
ползват ограничен брой кандидати и само по три инвес-
тиционни схеми за кредитиране:

 Кредитна схема за инвестиции 
в селското стопанство

 Схема за кредитиране на лица с одобрени  
проекти по Националната програма 
по пчеларство 2017 - 2019 г.

 Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на 
проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски 
помещения и закупуване на търговско оборудване 
за земеделски производители, осъществяващи 
директни доставки на малки количества суровини и 
храни от животински произход“. 

Годишният лихвен процент за инвестиционните кредити, 
отпускани пряко от ДФЗ, се определя съгласно Правила-
та за финансово подпомагане на земеделските произво-
дители в ЕС. Той не може да бъде по-нисък от референт-
ния лихвен процент, определен от Европейската комисия 
за страната и, е действащ към датата на сключване на до-
говорите за кредит.

Ако се вярва на Нобеловия лауреат за икономика Милтън 
Фридман, през ХХI век няма да има икономически сектор, кой-
то да не е зависим изцяло или частично от кредитирането. 
Това с пълна сила важи за селското стопанство - един от най-
бързо разрастващите се и перспективни сектори напоследък, 
включително и за България.

Дълго време земеделието бе загърбвано от банките освен в 
случаите на предоставено държавно подпомагане или осигуре-
ни субсидии по линия на различните програми на Европейския 
съюз, които да служат като гаранция за отпускане на банков 
кредит.

Посоката се обърна
 Статистически данни напоследък показват обръщане на 

интереса – банките започнаха да търсят селскостопанските 
производители, за да им предлагат изгодни кредити. И с осно-
вание, защото възвращаемостта на инвестирания от ферме-
рите капитал след данъци е близо 20%. Това прави селското 
стопанство секторa с най-висока норма на печалба, показва 
анализ на екип от УниКредит Булбанк, представен по време 
на Петата национална среща на земеделските производите-
ли в България, която се проведе от 8 до 10 февруари 2017 г. на 
Златни пясъци.

В същото време според Кристофор Павлов, главен иконо-
мист на банката, сектор Селско стопанство се характери-
зира с все още ниски нива на финансова задлъжнялост. Затова 
се очаква кредитирането в него, започнало да нараства значи-
телно от средата на 2016 г., да продължи с изпреварващи тем-
пове спрямо икономическия растеж.

По думите на Петър Андронов, главен изпълнителен ди-
ректор на СИБАНК и председател на управителния съвет на 
Асоциацията на банките в България, кредитирането и най-ве-
че за бизнеса през настоящата година ще нараства с между 3 
и 5 процента, което ще изпреварва темпа на растеж на бъл-
гарската икономика. Според последната прогноза на Европей-
ската комисия, обявена на 13 февруари тази година, родният 
брутен вътрешен продукт (БВП) ще расте с 2.9% и 2.8% през 
2017 и 2018 г.

Изчистените лоши кредити
Основната причина за нарасналия интерес на банките към 

бизнеса и в частност към селското стопанство се свързва с 
изчистването на лошите кредити по повод проверките на 
активите на банките, които приключиха през миналата го-
дина.

“Буквално ги отписаха от портфейлите си и сумата, коя-
то приблизително може да се установи, е около 1,3 млрд. ле-
ва. Толкова кредити банките провизираха, покриха се резерви 
и ги махнаха, простичко казано, от активите си. Това изчист-
ване на лоши кредити на практика маскира факта, че все пак 
има ръст през 2016 г. и той е около 3%, приблизително колко-
то е нарастването на БВП“, обясни Петър Андронов в инте-
рвю за Bloomberg TV Bulgaria.

Последните данни на БНБ за последното тримесечие на 
2016 г. показват, че в 10 икономически сектора, между които 
и селското стопанство, размерът на кредитирането в края 
на миналата година се е увеличил в сравнение със същия пери-
од на 2015 г. По този начин се потвърждава тенденцията, за-
белязана от началото на 2016 г., но затвърдила се от среда-

ФИНАНСИРАНЕТО

Земеделските кредити ще 
изпреварват икономическия растеж 

на България
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Компанията предлага широка гама от продукти, насо-
чени както към професионалисти, така и към индивидуал-
ни потребители. Основните марки са TYTAN, ARTELIT и 
QUILOSA. Групата се състои от 30 компании в 17 държа-
ви. Производствени предприятия на Селена са разположе-
ни в Полша, Бразилия, Испания, Южна Корея, Китай, Ру-
мъния, Турция и Казахстан. Глобалният опит, осъщест-
вен на множество пазари, помага за бързото разрастване на 
групата. Високото качество на продуктите на фирмата и 
техният иновативен характер са оценени и от партньо-
ри, и от клиенти на компанията, което се потвърждава 
от многобройните награди и признания, получени от Се-
лена.

Селена България, част от Селена груп, се развива много 
бързо (68% ръст в продажбите през 2016 г. спрямо предиш-
ната година) и предоставя глобален и локален експертен оп-
ит на своите дистрибутори. Компанията вече е на първа 
позиция в категорията полиуретанови пени в България, ка-
то планира да се развива и занапред.

 Вече на българския пазар се предлага COOL-R – високо-
рефлективно хидроизолационно покритие, което ефек-
тивно намалява температурата на покрива, като по 
този начин спомага за значително понижение на темпе-
ратурата във вътрешността на сградата. Продуктът 
допринася за осигуряване на по-комфортен вътрешен кли-
мат. COOL-R също така е още един пример за отговорния 
и ефективен подход на компанията към насоките на 
ЕС по отношение на изпълнението на решения, които 

Селена България въвежда 
иновативна технология за покриви

Селена груп представи стратегията и бъдещите планове на компанията, програма за 
развитие на българския пазар, както и последните тенденции в сектора и новаторски 

решения в строителния бизнес. Пред журналисти беше представено и най-новото попълнение 
в продуктовото портфолио на групата – иновативен продукт за покриви – COOL-R.

подкрепят устойчивото строителство.
„Пионерски решения, като например COOL-R, утвърждават 

позицията на Селена груп като лидер в предоставянето на съвре-
менни технологии на пазара на строителна химия. Стратегия-
та на групата да развива изследователската си функция води до 
производствено ноу-хау за лепила и уплътнителни технологии и 
вече дава плодове под формата на уникални продукти – включи-
телно представеното покривно покритие, което посреща реални-
те нужди в строителния сектор“, каза Жан-Ноел Фурел, главен 
изпълнителен директор на Селена груп.

Предимствата на иновативната технология COOL-
R бяха демонстрирани на живо по време на събитието. 
Проблемът с прегряването на покрива има редица послед-
ствия. За собствениците на сгради това е свързано с необ-
ходимостта да се планират ремонтни работи, тъй ка-
то поради високата температура и без ефективна хидро-
изолация процесът на стареене на покрива и неговата еро-
зия са много по-бързи. От друга страна, от собствениците 
се очаква да осигурят оптимална температура вътре 
в сградата. Поддържането на подходящ вътрешен климат 
е от особено значение, когато има хора, които работят въ-
тре, съхраняват се храна или лекарства или когато сграда-
та се използва за отглеждане на животни, както и за други 
процеси със строг температурен режим. В много случаи из-
ползването на климатик генерира огромни разходи, като не-
винаги осигурява пълен топлинен комфорт. Иновативни-
ят продукт от Селена е отговор на всички тези про-
блеми. Покритието COOL-R помага за намаляване на 
температурата на покрива почти мигновено с близо 
70%, с едновременно намаляване на вътрешната тем-
пература с 10°C. COOL-R осигурява пълна хидроизола-
ция на покрива, като същевременно предпазва и заба-
вя процеса на стареене на самата структура. Проду-
ктът на Селена също така има дълга трайност и запаз-
ва свойствата си за повече от 10 години.

„COOL-R спомага за значително намаляване, когато става 
въпрос за климатизация. Това не само генерира реални спестява-
ния за собствениците на сгради, но също така намалява потреб-
лението на енергия. Енергийната ефективност е в основата на 
стратегията на ЕС 2020 за интелигентно и устойчивото раз-
витие. Концепцията е един от най-рентабилните начини за уве-

личаване на сигурността на енергийните доставки, за намаля-
ване на емисиите на CO2, както и на други замърсители. Ино-
вативното COOL-R покривно покритие е в съответствие с идея-
та за насърчаване на устойчивото строителство, включително 
и намаляване на негативното въздействие върху околната среда 
и човешкото здраве. Технологията ще бъде представена на фору-
ма ЕКСПО 2017 в Астана, който ще се проведе под темата „Бъ-
деща енергия“. Поради ефективността на нашето решение една 
от сградите на ЕКСПО вече е покрита с COOL-R“, каза Marcin 
Macewicz, заместник-председател „Продажби и маркетинг“ на 
управителния съвет на Селена груп.

Селена България е една от компаниите, част от Селе-
на групата, която показва голям потенциал за развитие. 
В момента компанията има в портфолиото си успешни 
продуктови серии за професионалисти и индивидуални 
потребители. Всички продукти, които се предлагат, са 
въведени в съответствие с действащите местни и гло-
бални норми, осигуряващи възможно най-високо качест-
во, както и ценови преимущества за потребителите.

„Радвам се, че имаме възможност да споделим плановете на Се-
лена груп за българския пазар и да представим COOL-R. Гъвка-
востта на компанията позволява да се приспособим към нужди-
те на пазара и да приветстваме нови предизвикателства. Стре-
мим се да развиваме уникални технологии, тъй като се стараем 
да сме максимално близо до потребителя. Винаги надежден парт-
ньор, Селена България предоставя локална експертиза за специ-
фичните местни нужди, която ни позволява да постигаме най-до-
бри резултати и да разширяваме мрежата си за продажби, за да 
осигурим лесен достъп до нашите продукти“, сподели Диян Ди-
митров, управляващ директор на Селена България.

--------------------------------------------------------------------
Основана през 1992 г., Селена е една от първите компании, предлагащи 
модерна строителна химия на полския пазар. Днес Селена груп е 
сред първите три най-големи производители на еднокомпонентна 
полиуретанова пяна в световен мащаб и е представена на 4 континента 
- Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия, реализирайки 
продажби в повече от 80 страни. Благодарение на интегрираните 
функции на отдел Изследване и Развитие с лабораторни центрове 
в Полша, Испания и Китай, Селена непрекъснато разширява своята 
продуктова гама, за да може да задоволи нуждите на своите клиенти 
на различни пазари и постоянно променящи се пазарни трендове и 
нужди.

Пионерски решения, като например COOL-R, утвърждават позицията на Селена груп като 
лидер в предоставянето на съвременни технологии на пазара на строителна химия. 
Вече на българския пазар се предлага COOL-R – високорефлективно хидроизолационно 

покритие, което ефективно намалява температурата на покрива, като по този начин 
спомага за значително понижение на температурата във вътрешността на сградата. 

Продуктът допринася за осигуряване на по-комфортен вътрешен климат. 
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Нулевата обработка на почвата е различна от конвенцио-
налното земеделие. Изискват се различни умения и конкрет-
ни решения във връзка с почва, климатични условия и култури, 
както и оптимизиране на необходимите вложения. Резултатите 
от директните сеитби не са еднозначни и се влияят съществено 
от различията в климатични и почвени условия, както и от сис-
темата на земеделие. Не винаги директните сеитби са показали 
предимство пред конвенционалните обработки. Тук са избро-
ени основните предпоставки и най-често допусканите грешки 
при приложение на нулеви обработки..

Зависимост от почвени и климатични условия
Общо взето, директните сеитби са неподходящи при тежки, 

лошо дренирани и неотцедливи почви, склонни към преуплът-
няване. Нулевата обработка повишава влажността и понижава 
температурата през пролетта, с което е възможно да забави се-
итбата на ранните култури и да забави развитието на културите 
в ранна пролет.

От друга страна, преобладават оценките, че директните се-
итби са по-ефективни в страни и райони с топъл и сух климат и 
отстъпват на конвенционалните обработки при влажни и хлад-
ни условия..

Нулевите обработки са част от 
консервационното земеделие

Директната сеитба е част от системата на консервационното 
земеделие, включващо още два съществени компонента - оста-
вяне на остатъците от предшестващата култура върху почвена-
та повърхност и необходимост от редуване на културите. Често 
обаче вниманието се фокусира само върху директната обра-
ботка без връзка с останалите елементи на системата. Това на-
малява ефекта или дори прави нулевата обработка неефектив-
на в сравнение конвенционалните обработки.

Недостатъчно растителни остатъци
При нулевите обработки растителните остатъци от предше-

ствениците се оставят на почвената повърхност. Те изпълняват 
различни функции: като задържане на валежите и съхранение 
на влага в почвата, храна за полезните почвени микроорганиз-
ми, предотвратяване ерозията на почва и хранителни елемен-
ти, затруднено е поникването на плевели и предотвратено об-
разуването на почвена кора. Унищожаването на растителните 
остатъци, за да се улесни директната сеитба, има отрицателно 
влияние.

Недостатъчно време за оценка
За да бъдат забележими резултатите от директните сеитби 

на ниво район, стопанство и конкретни условия, е необходимо 
време за изучаването и приложението им на практика. Полез-
ните промени на почвата по отношение на структура, плътност, 
воден режим и пр. обикновено стават бавно и в хода на години-
те. При поливни условия те се проявяват по-бързо в сравнение 
с неполивни. Еднократното приложение на нулевата обработ-
ка може да не даде или дори да има отрицателни резултати, но 
с последователното приложение да покаже положителна ефек-
тивност.

Еднократно преминаване към нулева 
обработка в цялото стопанство

Макар че много може да бъде научено от чужд опит чрез ли-
тература, нищо не може да замести знанието, получавано при 
експериментиране на новата система в собствената ферма. Ця-
лостно преминаване на стопанството към нова продукционна 
система, каквато е нулевата обработка, не е разумно. Започва 
се с малка площ, следвана от постепенно увеличаване на маща-
ба, докато концепцията и практиките станат по-разбираеми и 
ясни и се повиши нивото на уменията.

АГРОТЕХНИКА

Възможни грешки при приложение  
на почвена нулева обработка
Нулевата обработка  (No Till), или  директната  сеитба,  е част от консервационната 

система  в земеделието. Тя представлява   директно засяване  на  семената  без предварително 
разрохкване на почвата и отстраняване на растителните остатъци  от предшествениците. 

Целта на директната  сеитба   е редуциране на производствените разходи, запазване на 
почвата от ерозия, борба с плевелите,  приемане и съхранение на водата от валежите, 

повишаване органичното вещество на почвата и намаление емисиите от парникови газове. 
За много страни и райони, предимно със сух климат като Австралия, Южна Америка и райони 

на САЩ, нулевите обработки се възприемат като нова революция в земеделието.
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Липса на сеитбообръщение.
Сеитбооборотът на културите е много важен фактор за пре-

късване циклите на болести, неприятели и плевели. Редуването 
на културите в последователните години е необходимо условие 
за успеха на нулевите обработки. Еднократното приложение мо-
же да има негативен резултат.

Неуспешна борба с плевелите  
преди директната сеитба 

Основната полза от конвенционалните почвени обработки е 
контролът на плевелите. При елиминиране на обработките чрез 
директната сеитба борбата с плевелите изисква допълнително 
внимание. Това става чрез комбинация на химически, биологич-
ни и културни мерки. Никога не трябва да се прави директна се-
итба в поле с поникнали плевели. 

Неуспех да се оценят нови  
растителнозащитни мерки 

Една промяна в практиките на обработка може да има дълбок 
ефект върху плевели, вредители и болести, които са налице на 
полето и проблемите, които създават. Под влияние на директни-
те сеитби някои вредители ще се увеличат, докато други ще на-
малеят или изчезнат. Например многогодишните плевели често 
стават по-чести при нулева обработка. Регулярното и старателно 
разузнаване на полетата ще улесни идентифицирането на нови и 
възникващи проблеми с вредители, както и подходящите мерки, 
които могат да бъдат приложени. Плевелната резистентност към 
хербициди е повече вероятна в системата с нулеви обработки 
вследствие на по-голямата употреба на хербициди.

Коригиране на хранителните дефицити  
преди старта

Торовете и мелиоративните средства при нулевите обработки 
се внасят повърхностно, но те не могат да се придвиждат на дъл-
бочина повече от 2-3 см без обработка. Идеално е, ако нивото на 
хранителните елементи и на рН бъдат подходящи не само на поч-
вената повърхност, но и в областта на кореновата система на кул-
турите. В противен случай ще се получават редуцирани добиви. 
Обогатяването на почвата на дълбочина се постига чрез предва-
рително торене с конвенционални обработки или с комбинирани 
сеялки за семена и торове.

Неуспешно приспособяване на сеялките за 
директна сеитба към различни условия. 

Почвените условия за приложение на нулева обработка са с 
по-голямо значение в сравнение с традиционната сеитба. Пре-
ди директната сеитба за всяко поле трябва да се оценяват реди-
ца фактори като предшестваща култура, количество остатъци, 
почвена структура и влажност, за да бъдат правилно регулирани 
сеялките за директна сеитба. 

Неправилно използване на оборудването 
Резултатите от нулевите обработки са зависими от използва-

нето на качествени специализирани сеялки и растителнозащитни 
пръскачки. Конструкциите на двата вида оборудване са усъвър-
шенствани значително в последното десетилетие и използване-
то на стара техника може да има незадоволителни резултати. По 
принцип директната сеитба се прави за по-добра подготовка на 
семенното легло и ефективна борба с плевелите. Поради това 
пръскачките трябва да бъдат правилно екипирани, калибрира-

ни и използвани. По подобен начин налягането на дисковите 
отварачи и затварящите колела на сеялките трябва да бъдат 
правилно регулирани

Липса на модифицирана техника за внасяне 
на торове в нулевата обработка. 

Конвенционалните обработки правят възможно размес-
ването на торовете в орния хоризонт. При нулева обработ-
ка повърхностното торене не е ефективно агрономически и 
икономически. Неподвижните в почвата фосфорни и калиеви 
торове трябва да бъдат внесени на или под нивото на семена-
та едновременно със сеитбата. Това се постига със специали-
зирана сеитбена техника. 

Азотните торове са разтворими и проникват с инфилтра-
ция на водата на дълбочина. Разпръснатото повърхност-
но азотно торене върху директно засетите посеви обаче е 
свързано с опасност от по-големи газообразни загуби чрез 
денитрификация.вследствие повишената влага, амонячно 
излитане (особено при торене с карбамид) и биологична им-
мобилизация от почвените микроорганизми при разлагане на 
растителните остатъци. 

Неоценка на видовата  
и сортовата специфика на културите 

Съществуват опитни резултати, че директните сеитби са 
по-ефективни при есенните житни и маслодайните култури в 
сравнение с царевицата. Има също данни за сортови разли-
чия. Директната сеитба може да има за резултат по-хладно 
и влажно семенно легло, което забавя никненето и ранното 
развитие на културите. Важно е да се засяват видове и сорто-
ве, които понасят тези условия.

Има също данни, че сортове и хибриди на култури, съз-
дадени при условия на конвенционална система на обра-
ботки, могат да имат различно поведение при нулева обра-
ботка. Почвите, покрити с растителни остатъци, са защитени 
от слънце и обикновено са по-хладни и влажни при сеитба. 
Сортовете и хибридите на една култура са различно приспо-
собени към такива условия. Това води до редукция в гъстота 
на посева и други вреди. Някои семенни компании дават пре-
поръки за сортове и хибриди, които са подходящи за директ-
на сеитба. Изследвания и опити в стопанствата могат да бъдат 
полезни за идентифициране генетиката на културите, които 
обуславят поведението им при производствените условия на 
дадено стопанство. 

Необосновано редуциране  
на вложения и разходи. 

Често производителите използват по-ниски норми или по-
малко третирания с пестициди от необходимите. Правилно е 
разходът на същите да се планира поне до нивото на тради-
ционната система на обработка. 

Недостатъчно внимание към детайлите. 
Това изискване се илюстрира най-добре с необходимост-

та от прецизна растителна защита. Третиранията трябва да се 
правят коректно с най-доброто оборудване, в правилно вре-
ме и с най-добрите пестициди за целеви плевели, болести и 
вредители.

 Проф. дсн Петко Иванов

от стр. 35  
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Територия, география и население
Израел е страна с малка територия 

(20,771 км2), сложна история и трудни 
природни условия, но с модерна и ви-
сокотехнологична икономика. Състои се 
от ниски крайбрежни равнини, планин-
ска средна част и пустинята Негев на юг. 
Средната надморска височина е 508 м, 
най-ниската точка е Мъртво море (минус 
408 м) и най-високата точка е 1208 м.

Климатът в северната част на страна-
та е умерен, в източното крайбрежие – 
средиземноморски, а в по-голямата юж-
на и източна част сух и горещ (пустинята 
Негев).

Валежите са крайно неравномерно 
разпределени между 60 и 700 мм. Во-
дните запаси са ограничени и от тях око-
ло 75% се ползва за нуждите на земеде-
лието

Страната е около пет пъти по-малка 
по територия от България, но с по-голя-
мо население (8.174 млн.). Израелска-
та нация е млада (средна възраст 29.7 
г.), с едни от най-добрите демографски 
показатели в света - раждаемост 19.8 
и смъртност 5.43/1000 жители (на Бъл-
гария съответно – 143.3 (нещо не ми се 
връзва???) и 8.9/1000), средната продъл-
жителност на живота е 80.7, родени деца 
средно 2.66 на жена и годишен прираст 
на населението с +1.53%. Здравните раз-
ходи са 7.8% от БВП.

Икономика
израел притежава високотехнологич-

на пазарна икономика. Сред водещите 
експортни продукти са високоспециа-
лизирано оборудване на световно ниво 
в различни области: фармацевтика, во-
енна техника, земеделски продукти, ди-
аманти и др. Вносът е предимно суров 
петрол, зърно, военно оборудване и 
пр. Между 2003 и 2013 г. ръстът на БВП 
е средно над 5% с кратък спад по време 
на военните конфликти с арабските съ-

седи и глобалната финансова криза през 
2008-2009 г. Страната излезе от кризата 
чрез разумна и гъвкава фискална поли-
тика и сигурност на банковия сектор. Из-
раелската икономика устоя на „Арабска-
та пролет“ чрез силни търговски връзки 
извън Близкия изток. Откриването на за-
лежи от природен даде тласък на ико-
номиката. Неравенството в доходите, 
високата цена на жилищата, големите 
разходи за отбрана и цените на сурови-
ните продължават да са проблем за ико-
номиката на страната. 

През 2016 г. БВП е $296.1 (оправи зна-
ка за долар навсякъде???) милиарда, а на 
глава от населението - $33 700. Приходи-
те на държавния бюджет са $83.53 ми-
лиарда, от които разходите за отбрана 
с 5.5% и за здравеопазване 7%, много 
по-високи относително и особено аб-
солютно от тези на България.

Земеделието на Израел
История.
Модерното земеделие започва, кога-

то евреите от различни части на света 
започват да се завръщат в страната. Те 
изкупуват изоставените и необработва-
еми земи и ги мелиорират (почистване 
от камъни, терасиране, пресушаване на 
блата, подобряване на засолени почви 
и пр.). От обявяване на независимостта 
при 1948 г. култивираните земи са увели-
чени 3 пъти, а земеделската земя 16, или 
3 пъти повече от ръста на населението. 
Голяма част от населението е съставено 
от преселници с високопрофесионална 
подготовка от бившия Съветски съюз и 
бившите социалистически страни.

Съвременно земеделие 
Земеделската земя е само 23.8% 

от територията на страната, от която 

13.7% са орни земи, 3.8% трайни кул-
тури, 6.3% трайни пасища и 7.1 % гори. 
Основната част на земеделието се нами-
ра в северните крайбрежни райони, хъл-
мовете на вътрешността и горната йор-
данска долина

По-голяма част от територията е пу-
стинна и водните ресурси са оскъдни и 
предмет на специален режим за съхра-
нение и пестеливо изразходване. Само 
около 15% от земята е орна. Въпреки то-
ва земеделието дава 2.1% от БВП, анга-
жира 1.7% от работната ръка на страна-
та, осигурява 3.6% от износа и с 95% от 
консумацията на храна. Внасят се хлебно 
и фуражно зърно, маслодайни семена, 
захар, кафе и др., но този внос до голяма 
степен е компенсиран от износ на други 
земеделски продукти.

При ограничените природни ресурси 
в Израел е развито интензивно и модер-
но земеделие, което е нетен износител и 
световен лидер в развитието на нови зе-
меделски технологии. Израел внася го-
леми количества зърнени храни, но се 
самозадоволява с останалите продукти 
и е нетен износител на много зеленчуци, 
плодове, цветя и др., както и на научни 
продукти и технологии.

Типове земеделски стопанства
Израелското земеделие се основава 

на две уникални форми на земеделски 

(земеделски какво – питай!!!) , с които 
се осъществяват мечтите на пионери-
те на Държавата Израел за социално ра-
венство, коопериране и взаимна помощ. 
Двете форми – кибуци и мошави, са ор-
ганизирани на кооперативен принцип.

Кибуците са стопанства, в които 
средствата за производство са колектив-
на собственост и всеки член работи за 
колектива. 

Мошавите са земеделски селища, 
в които всяко семейство има свое сто-
панство и работи своя земя, но органи-
зацията на доставки, снабдяване и про-
дажби са колективни.

Относителната роля на земеделието 
като част от БВП е намалявала с време-
то – през 1997 г. е 6%, а сега 2.5%. През 
2010 г. е имало около 46 хил. земеделски 
стопански единици със средни размери 
135 декара. От тях 19.8% са по-малки от 
10 декара, 75% са между 10 и 100 дка и 
само 0.8% са по-големи от 200 дка.

Растениевъдство 
Основните полски култури са пше-

ница, царевица и сорго. Зеленчуковото 
производство представлява 35% от об-
щото земеделско производство. Пора-
ди голямото почвено и климатично раз-
нообразие се отглеждат многобройни 
култури. Цветята възлизат на около 20%, 
полските култури на 18%, овощните (без 
цитрусовите) – на около 15%, и цитрусо-
вите – на около 10%. За вътрешна консу-
мация е 36.7% от растителното произ-
водство и 22% за директен износ (33% от 
зеленчуците, 27% от цветята, 16% от пол-
ските култури, 15% от нецитрусовите и 
9% от цитрусовите). 

Овощните култури включват цитрусо-
ви, авокадо, киви и манго в градини, раз-
положени в крайбрежните равнини на 
Средиземно море. Зеленчуковите култу-
ри (домати, пипер, краставици и др.) се 

отглеждат в различни райони на страна-
та, докато бостанските култури се култи-
вират през зимните месеци в долините. 
В субтропичните райони се произвеждат 
банани и фурми, а в северните хълмове 
– ябълки, круши и череши. Лозовите на-
саждения са на различни места в страна-
та, а винарска промишленост е на висо-
ко технологично ниво и с международна 
известност. Памук се отглежда на около 
290 хил. декара с капково напояване и 
от декар се получават сред 550 кг, най-
висок в света.

В Израел се отглеждат огромно коли-
чество цветя и е сред най-големите про-
изводители и износители. Експортът на 
цветя надминава 50 млн. долара. 

Животновъдство. Птичето месо 
представлява две трети от месната кон-
сумация и 85% от него се произвеж-
да от мошавите. Цялата консумация на 
мляко произлиза от млечните ферми на 
страната и повечето крави са от порода-
та израелски холщайн, която е високоп-
роизводителна и устойчива на болести. 
Средната млечност на крава е най-висо-
ка в света - 10,2 хил. кг, пред САЩ, Япо-
ния и ЕС-28.

Освен това овче мляко се изнася. По 
отношение на домашни птици, което 
съставлява две трети от консумацията 
на месо, 85% произхождат от мошави.

Рибарство. В Средиземно море е 
развито соленоводното рибарство, до-
като сладководното е застъпено в езе-
рото Кинерет (морето на Галилия). В 
пустинята Негев на юг са създадени уни-
кални технологии за отглеждане на риба 
в изкуствени езера.

Изследвания и технологии
Израел е световен лидер в земедел-

ските изследвания и технологии, с помо-
щта на които се получават изключителни 

постижения в количеството и качество-
то на продукцията. С модерни техноло-
гии се създават нови сортове с ценни 
качества и технологични новости (мели-
орации и обогатяване на почви, модер-
ни методи за напояване и пр.).

Център на земеделската наука в Из-
раел е Земеделската изследовател-
ска организация (Agricultural Research 
Organization, ARO), към която има шест 
института - институти по растениевъд-
ство и животновъдство и четири профи-
лирани института (Растителна защита, 
Почвознание, Водни и екологични на-
уки, Технология и съхранение на земе-
делски продукти и Земеделско инженер-
ство). Агрономически изследвания се 
правят и в катедрите в пет университета 
на страната.

Земеделската наука е насочена към 
превръщане на земеделието в индустри-
ализирана система и високотехнологи-
чен отрасъл. Много от операциите в сел-
ското стопанство са автоматизирани и 
електронно контролирани, което позво-
лява 2.5% от населението да произвежда 
всички градински продукти за вътрешно 
потребление и да изнася стоки за около 
половин милиарда долара годишно.

Роля на държавата
Правителството упражнява активно 

въздействие върху развитието на земе-
делието. Въведени са производствени и 
водни квоти за всяка култура, чрез кое-
то се стабилизират цените и се избягва 
създаването на излишъци. Квоти са въ-
ведени за производство на мляко, яйца, 
картофи и пилешко месо. Министерство-
то на земеделието организира планира-
не, изследване и маркетинг и наблюдава 
земеделския сектор чрез създаването на 
стандарти за здравето на животни и рас-
тения.

 Проф. дсн Петко Иванов

АГРОСВЯТ

Израел – страна с 
високотехнологично 

земеделие и наука

Пустинята Негев на юг Напоителна система на 
север

Панорама на израелското земеделие в 
северната част на страната

Организация на земеделско селище Вегетационни съоръжения в пустинната част 
на страната

Беритба на фурми Производство на ягоди водна култура ??? Производство на цветя

Рибовъдство в пустинята
Рибовъдство край Средиземно море
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Царевичното растение е слабо 
конкурентно спрямо плевелите. В 
ранния етап от развитието на ца-
ревицата плевелите могат значи-
телно да потиснат растежа му и 
да повлияят негативно на очаква-
ния добив.

АригоТМ ВГ е нов широкоспек-
търен хербицид, който осигурява 
пълен контрол на житни и широ-
колистни плевели при царевица са-
мо с едно третиране. Ариготм ВГ 
е надежден, сигурен и гъвкав херби-
цид с широк интервал на приложе-
ние.

АригоТМ ВГ е хомогенна грану-
лирана смес, разтворима във вода 
(ВГ).

АригоТМ ВГ е мощна 
комбинация от три активни 

вещества - никосулфурон, 
римсулфурон и мезотрион. 

Продуктът се прилага в доза 
33 г/дка с 0,1% прилепител 

Тренд® 90 от 2-ри до 8-ми 
лист на царевицата.

Избирайки АригоТМ ВГ за кон-
трол на плевелите при царевица, 
вие получавате:
 САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ контрол на икономиче-

ски важните житни и широколистни плевели, включително 
и устойчиви на повечето хербициди в царевица като татул 
(Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), абути-
лон (Abutilon theophrasti), видове кощрява (Setaria sp.) и други. 
Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване на 
спектъра.
 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА БОРБА с по-

никналите към момента на пръскането плевелни растения, 
както и чрез почвеното действие предотвратява вторич-
но заплевеляване с едногодишни плевели. АригоТМ ВГ съдържа 
активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът 
се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и 

бързо потиска клетъчното деле-
не и растежа. Притежава както 
вегетационно, така и почвено 
действие, което спомага за пре-
дотвратяване на вторичното 
заплевеляване. 
 ШИРОК ИНТЕРВАЛ НА 

ПРИЛОЖЕНИЕ – от 2-ри до 
8-ми лист на културата. За по-
стигане на максимален ефект 
АригоТМ ВГ трябва да се прила-
га в комбинация с прилепител 
Тренд® 90 в концентрация 0,1 % 
в ранни фази на активно растя-
щите плевели (1-ви – 3-ти лист 
на житните и 2-ри – 4-ти лист 
на широколистните плевели).
 ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВ-

НОСТ за културата и без огра-
ничение за последващите култу-
ри.

В редица проведени опити 
както в България, така и в ос-
таналите държави от Европа 
АригоТМ ВГ се доказа като мощ-
но ново предложение, съчетава-
що в нова формулация два от во-
дещите продукти за контрол 
на житните плевели с отли-
чен противошироколистен хер-
бицид с почвен ефект, създавай-
ки нов стандарт в контрола на 
плевели при царевицата.

АригоТМ ВГ представлява правилният баланс между нико-
сулфурон, римсулфурон и мезотрион. АригоТМ ВГ е селективен 
за културата, без ограничение по отношение на следващите 
в сеитбооборота култури, независим от различните типо-
ве почви и температурата. Със съчетанието на активни ве-
щества с различен начин на действие АригоТМ ВГ е отличен 
инструмент за предотвратяване на появата на резистент-
ност.

Земеделските производители все повече търсят проду-
кти, които осигуряват по-безопасен и по-рентабилен кон-
трол на широк спектър от житни и широколистни плевели. 
АригоТМ ВГ се справя с проблемните плевели при царевицата 
само с едно третиране.

Ариготм ВГ – новото цялостно 
решение от ДюПон за контрол на 

плевелите при царевица
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Много по-лесно българските продукти ще достигат до 
щандовете на търговските вериги, ако се разчита на взаим-
ноизгодния бизнес, вместо да се притискат големите ма-
газини с рестрикции, налагани по законодателен път. Този 
подход възприе от близо година Министерството на земе-
делието и храните (МЗХ) и в началото на май се очаква пър-
вият реален резултат.

Тогава ще стартира Програмата за подпомагане на бъл-
гарските производители на плодове и зеленчуци, която уле-
снява достъпа на продукцията на родни фермери до големи-
те търговски вериги в страната, с посредничеството на 
МЗХ. Това е първата успешна стъпка от почти едногодиш-
ните усилия на екипа на бившия аграрен министър Десис-
лава Танева да разреши конфликта между производители и 
търговци и по щандовете в големите магазини в страната 
да има повече български стоки.

Крайните цели
Програмата е отворена за всички търговци в страна-

та, а крайните цели са две: да се увеличи производството 
на българските плодове и зеленчуци и да бъдат отстранени 
прекупвачите, заради които ножицата между цените на ед-
ро и дребно постоянно се увеличава. 

От последния месечен бюлетин на Центъра за икономи-
чески анализи на селското стопанство (САРА), който про-
учва състоянието на различните видове култури в стра-
ната, става ясно, че диференциацията между изкупните и 
крайните цени нагоре по веригата от производителя до 
потребителя расте главоломно. Разликата вече варира до 
два и три пъти между изкупните цени и цените на дребно. 

Това се обяснява освен с наличието на посредниците на па-
зара, чиято тежест по веригата е най-голяма, и със загуби-
те на продукция поради малотрайността на нейния харак-
тер, както и заради покриване на различните търговски ри-
скове. При пряко договаряне между производители или те-
хни представители и търговска верига разликата между из-
купната и крайната цена ще бъде намалена значително зара-
ди отпадането на посредниците.

Новата програма за подпомагане на производителите на 
плодове и зеленчуци е продължение на кампанията „Подкре-
пяме българското“ за организиране на фермерски пазари в 
28-те области на страната. Според експерти на аграрно-
то ведомство навсякъде земеделските производители са 
повдигнали въпроса за отношението на търговските ве-
риги към фермерите, което накарало и ръководството на 
МЗХ да пристъпи към пряко договаряне с търговските ве-
риги. 

Първата верига
която по думите на Десислава Танева е стигнала до фи-

нала, е германската „Метро“. Тя ще започне директно до-
говаряне за изкупуване на родни плодове и зеленчуци. Бъл-
гарските фермери ще доставят продукцията си в девет-
те регионални търговски центъра на веригата в Благоев-
град, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, 
София, Стара Загора, някои от които все още са в процес 
на изграждане.

Вече са започнали поредиците от срещи и обучения, по 
време на които специалистите на "Метро" разясняват из-
искванията на веригата към фермерите за достигане на оп-

ПАЗАРЪТ

Падат бариерите пред българските продукти 
в търговските вериги

ределени показатели и стандарти, за пакетиране и опакова-
не, за количества и др.

При представянето на програмата в края на миналия но-
ември главният изпълнителен директор на "Метро Бълга-
рия" Атила Йенсен обясни, че веригата ще се съсредоточи 

върху автентичните български продукти и семена. Бла-
годарение на партньорството си с МЗХ „Метро“ е получи-
ла база данни за местните производители, техните сдру-
жения и асоциации. „Ще осигурим равни възможности за 
всички производители. От тях зависи дали ще решат да 
прилагат стандартите и дали ще бъдат отдадени да про-
извеждат висококачествени продукти", добави Атила Йе-
нисен. Целта е да се подготви асортимент от 128 българ-
ски плодове и зеленчуци, които ще бъдат директно закупу-
вани от местните производители и предлагани в магазини-
те на „Метро България“. 

В края на 2016 г. делът на българските продукти в гер-
манската верига у нас е 40 - 50%, което според Йенсен не е 
достатъчно. Другата идея на търговската компания е след 
време български продукти да се предлагат в магазините на 
„Метро“ извън България. С подобен проект в Испания гер-
манската компания е постигнала 300 млн. евро годишен из-
нос на местни продукти в други страни.

„Метро“ работи с местни производители по програми, 
които са подобни на българската, в още 25 държави, в кои-
то има свои магазини.

Търсят се повече последователи
Според източници от МЗХ почти са финализирани пре-

говорите с още една от големите вериги, а с трета разго-
ворите са в начална фаза. Засега техните имена остават 
тайна, така са пожелали фирмите. От аграрното ведом-
ство припомнят, че предложения за разговори са получили 
всички вериги с магазини в страната.

Търговската верига, която по собствена инициатива ра-
боти директно с българските производители на плодове и 
зеленчуци от началото на 2011 г., е „Билла България“. Нейна-
та кампания „Градините на Билла“ е стартирала с 11 про-
изводители, но техният брой бързо нараства и в края на 
миналия сезон са били ангажирани 2000 души. При неотдав-
нашно представяне на нова биомарка управителят на вери-
гата Бойко Сачански обяви, че 75% от продаваните сто-
ки в магазините на веригата са произведени у нас, макар че 
много от родните млечни и месни храни са представени 
през собствените търговски марки на „Билла“.

Вече седма години веригата и земеделските стопани пла-
нират съвместно какви количества и видове продукция са 
необходими, които "Билла" изкупува през следващата го-
дина. Сроковете на плащане са доста по-кратки от оби-
чайните 30 дена, а когато производителят няма собст-
вен транспорт, продуктите се извозват до логистични-
те центрове с транспорт на търговската компания.

Без нормативен натиск
Опитът с двете търговски вериги „Метро“ и „Билла“ 

доказва, че съвместен и изгоден бизнес между производите-
ли и търговци може да се случи и без нормативни рестри-
кции. Още се помни политическият натиск към търговски-
те вериги от края на 2014 г., но на практика започнал чети-
ри години преди това. И тогава производители се оплаква-
ха, че им се „налагат” тежки условия за партньорство, но 
до диалог между двете страни не се стигна. В крайна смет-
ка през 2015 г. по предложение на БСП бяха приети спор-
ни и неработещи текстове в Закона за защита на конку-
ренцията (ЗЗК), представени пред широката публика като 
„щит” срещу своеволията на търговските вериги и в за-
щита на българския производител. Въведено беше изключи-
телно субективното понятие "предприятие със значител-
на пазарна сила", което повтаря съществуващото в ЗЗК 
понятие "предприятие с господстващо положение". Дефи-
ницията на това понятие, освен че е сложно, но и спорно, а 
на практика се оказа и невъзможно за прилагане. Въведена бе-
ше и санкция при „по-силна позиция при договаряне”, която 
е в размер на 10% от годишния оборот на дадена стока във 
всички обекти на веригата в страната.

Единственото полезно нещо от приетия законопроект 
беше въведеното задължение за търговските вериги и тър-
говци с оборот над 50 млн. лв. да съгласуват договорите 
със своите доставчици с Комисията за защита на конку-
ренцията, след което да ги публикуват на сайтовете си.

  РОЛЯТА НА ФЕРМЕРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ

Конфликтът между производители и търговци съществува 
не само у нас, затова и този въпрос е повдигнат на ниво Ев-
ропейска комисия. Много страни - членки на ЕС, 
се обявиха за създаване на нова регулация по отношение 
на разпределение на дохода от крайния продукт, като по-
голямата част от него да остава в производителя, а посред-
никът постепенно да отпада от веригата между производи-
теля и потребителя.
Затова идеята на екипа на еврокомисаря за земеделие-
то Фил Хоган е да се въведе общоевропейска регулация, 
която да функционира, а да не потиска пазарните участни-
ци. Във философията на новите регулации стои целта да се 
осигури най-добрата нормативна, административна и па-
зарна среда за работа на тези компании, така че крайният 
потребител да е най-доволен от услугата.
Практиката обаче показва, че проблемът между произво-
дители и търговци се усеща много слабо само там, където 
има висока степен на организация на земеделските произ-
водители. В старите страни - членки на ЕС, има 80% сдру-
жаване в някои аграрни браншове. В много държави от 
общността ролята на посредника, който се договаря с тър-
говските вериги, се изпълнява от представители на съот-
ветното фермерско сдружение.
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 Пенка Каменова Куба ще 
изплати 

външния си 
дълг към 

Чехия с  
ром  

Хавана дължи на Че-
хия 276 млн. щатски до-
лара още от времето 
на Студената война, 
когато Чехослова-
кия и Куба са част 
от социалисти-
ческия блок, съ-
общи Би Би Си. 
Чехия обмис-
ля предложение-
то, но предпочи-
та да получи по-
не част от дълга в па-
ри. Според финансовото ми-
нистерство изплащането е възможно 
под формата на ром или медикаменти. 
Проблем се явява фактът, че кубински-
те лекарства не са сертифицирани за про-
дажба в Европейския съюз, затова имен-
но ромът остава по-вероятна опция. 
Ако сделката се осъществи, Чехия ще 
разполага с достатъчно ром за един век. 
Куба е родина на леки, изчистени и с по-ос-
тър вкус ромове. Преди идването на Фи-
дел Кастро на власт Куба е била един от 
най-големите и известни производители 
на ром, но след това голяма част от соб-
ствениците на спиртоварни напускат 
страната. В момента има голям брой ро-
мове, които се произвеждат според ку-
бинската традиция, но най-често извън 
Куба в страни като Пуерто Рико и САЩ. 
Сред най-известните кубински ромове са 
Havana Club и Ron Matusalem Gran Reserv

КАТО ПРИ СОЦАгарски клиенти. Сега 
представяме машини 
и технологии за борба 
с плевелите в лозята. 
Тези машини се при-
качват към тракто-
ри. Едната машина е 
с отклоняваща се секция със сензорно отклоняване, която обработва почва-
та и отстранява плевелите, които са непосредствено около стъблото на 
лозата. В комбинация с ножа, който реже тези плевели, има монтирана 
палцова глава. Тя е изработена от пластмаса и почиства и почвата под 
плевелите, които вече са отрязани от ножа. Когато нашата машина ра-
боти в много млади лозя, има опция да се изключи ножът, за да не нарани 
лозичките. Тази опция се командва от кабината на трактора с един бу-
тон“, обясни Йоханес Крутен. 

Машината на Clemens се цени от лозарите, защото тя се бори по механи-
чен начин с плевелите, а не по химичен. Чрез нея те могат динамично да уп-
равляват плевелите, без да се ползват пестициди, като почвата в лозята не 
се замърсява. Тук, в България, се цени и възможността на машината да рабо-
ти в трудни каменисти почви, които може да са много добри за лозята, но 
са трудни за обработка. Това е здрава немска машина. 



„И нещо много важно - в България ние имаме много 
надежден партньор в лицето на фирма Rimex Technologies, 

с добре обучен сервизен персонал, който може да даде 
навременна помощ на собствениците на машините, 
които предлагаме на пазара“, каза Крутен и добави: 


В Германия работната ръка е много скъпа и затова е изгодно дори и за малко 

лозе да си купиш машината. Например при премахване на издънките на лозички-
те в немските лозя се ползват само машини. Докато в България лозарите могат 
да си позволят повече ръчен труд за тези операции. Секцията, която отстраня-
ва издънките на лозичките, струва около 2000 евро, но имаме от същия прикачен 
инвентар за 4000 евро. “Считам, че вече и за България това не е голяма инвести-
ция. И ще бъде рентабилна при лозови насаждения дори от 20 декара.” На Вина-
рията тази година интерес предизвиква и машината за борба с плевелите - кул-
тиваторът Хексагон, който е за по-дълбока обработка на почвата. Той обръща 
почвата и елиминира от корен плевелите, като ги заравя. Ценното на култива-
тора е, че той може да работи и когато в лозята се прилага технология на меж-
дуредови тревни покрития (зачимяване). 

 Михаил Ванчев 
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Винен туризъм. ЕС
Прочутите винопроизводители от италианската област Кианти Класико и 

от френската Шампан подписаха споразумение за партньорство.

ВИНЕН ТУРИЗЪМ



Сега двете области ще си сътрудничат. Документът 
е подписан официално от кметовете на Реймс и 

Флоренция Арно Робине и Дарио Нардела. 


Целта е да се даде тласък на винарството и винения ту-
ризъм в двете области. Идеята е двете области да споде-
лят опит и добри практики по въпроси като защитата 
на наименованията за произход и колективните брандове, 
винарски техники и устойчивото развитие в контекста 
на климатичните промени. 

Кианти Класико обозначава най-старата зона за произ-
водство на вино. През 70-те и 80-те години на ХХ век Ки-
анти Класико преживява тежък период,  но след допускане-
то на сортове като каберне совиньон, мерло и сира в блен-
да, както и на възможността виното да е 100% санджове-
зе, качеството на вината се подобрява.  

На гърлото на всяка бутилка Кианти Класико се вижда 
номерираният печат на Consorzio Chianti Classico, изобра-
зяващ черен петел. 

Шампан  е историческа област в Североизточна Фран-

ция. Днес принадлежи към регион Шампан–Ардени, прочут с 
шампанското, което се произвежда в сегашната форма чрез 
вторична ферментация. Наименованието му произлиза от 
провинцията Шампан и следва да се използва единствено за 
вината, произведени по традиционната технология. Вина-
та от Шампан не могат да се продават като класически 
шампански вина, ако не са преминали целия процес най-малко 
за 18 месеца. Минималният срок за зрелите вина преди де-
горжирането е 3 години, но повечето производители на ви-
сококачествени вина го продължават до 6-8 години.

За производство на най-ценните шампански вина обаче 
важен критерий е годината на производство. В години с 
отлични условия за качествена продукция шампанските ви-
на, произведени от едно и също лозе, без купажи, и престо-
яли няколко години в бутилка преди дегоржирането дости-
гат много високи цени.
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Teamwork

Mitas AirCell
Награда За Иновации  

Златен Медал 

(разработена в сътрудничество  
с AGCO/Fendt)

НАД 25% СА ОБОРУДВАНИ  
С PREMIUM ГУМИ ОТ MITAS

Всички водещи производители на селскостопански  
машини сега монтират Premium гуми Mitas.  
Тази серия отговаря дори на най-взискателните  
изисквания за мощни трактори.

Попитайте за Mitas Premium в местния магазин за гуми.

www.mitas-tyres.com

ДИАНА ООД
www.diana-ltd.com 

АДИМекС И кОНДеВ ООД
www.adk.bg

Мк ГУМИ ООД
www.mkgumi.eu

МИТ ООД
mit.sales@mbox.contact.bg
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Системата Mitas 1000/50 R 25 SFT, разработена в парт-
ньорство с Fendt, регулира налягането на гумите според дейст-
вителното натоварване на комбайна по време на жътвата. Тя 
действа на налягането така, че контактната площ да бъде по-
стоянна. Не е нужна намесата на водача, защото налягането на 
гумите се настройва автоматично, за да се намали уплътнява-
нето на почвата. 

Mitas – част от Trelleborg Group представи на SIMA 2017 
новите гуми Mitas 100/50 R 25 SFT за мощна специализирана 
селскостопанска техника като картофокомбайни и самоходни 
пръскачки. 

1000/50 R 25 SFT на Mitas е проектирана, за да отговори на 
специфичните потребности на земеделските производители, 
като им предоставя предимствата и отличната работа 
на технически усъвършенствани продукти. Гъвкави, 
ултрастабилни при странични движения, с ниско налягане, 
гумите са подходящи за висок товарен капацитет и осигуряват 

2017
Златен медал за Trelleborg VIP система, 

Load-Base Variable Tire Pressure
Световна премиера на Mitas 1000/50 R 25 SFT 

щадяща обработка на почвата и по-високи добиви. Новата 
гума на Mitas позволява скорост до 65 километра в час.

 Павел Кот, продуктов мениджър на Mitas за селскостопан-
ски гуми, заяви: „Обхватът на гумите SFT е гръбнакът на про-
дуктите, предлагани от Mitas за мощна селскостопанска тех-
ника. Чрез пускане на пазара на новата 1000/50 R 25 SFT в света 
ние разширяваме обхвата на нашата серия Super Flexion, която 
представлява най-добрите продукти от този тип на пазара.“





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  


