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Пръскачката Agrifac Condor Endurance с работен захват 48 м и система HighTech Air Plus  с два световни рекорда в Австралия: Качествено пръскане на 26 368 дка за 24 часа
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РЕДАКТОРЪТ

На добър час, МЗХГ!
В глава XIII на правителствената програма „Борисов 3“, посветена на земеделието, е записано:
Устойчиво земеделие. Реформа в поземлените отношения за устойчивост,
комасация и отношение към земеделската земя като към природен ресурс,
осигуряващ националната хранителна
сигурност. Хидромелиорации – развитие
на ефективно поливно земеделие, ръководено от сдруженията за напояване.
Приемане на Закон за браншовите
организации.
Конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие. Осигуряване на
финансова подкрепа с фокус върху малките и средните предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско
производство и равнопоставеност на
пазара. Запазване и въвеждане на нови
схеми за държавна подкрепа.
Максимално усвояване на европей-

ските мерки за подкрепа. Осигуряване
на институционална подкрепа и електронизация на администрирането на
селското стопанство.
Продължаване на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие. Прилагане на обвързано с производството подпомагане. Засилване на
контрола за спазване на изискванията за
производство на биологична продукция
и популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти
за човешкото здраве.
Полагане на грижи за здравеопазване на животните и превенция. Въвеждане на нови изисквания към средствата за
идентификацията на животните и пчелните семейства.
Приемане и прилагане на нов Закон
за храните. Прилагане на политики за защита на българските производители в
областта на храните.

Пенка Каменова, главен редактор

Усъвършенстване на превенцията и
контрола за опазване на горите. Редуциране на ползването на дървесина от
зрелите гори за сметка на отглеждане на
младите гори с цел задоволяване на потребностите на националния пазар.
На ход е новото Министерство на земеделието, храните и горите, което ще
следва програмата. На добър час!.

Смазочните масла на Nordlub Deutschland GmbH
Превъзходното немско качество за елитна агротехника
Актуална информация и преференциални цени за масла Nordlub на тел.: 0885 402 187 и e-mail: info@rimex.bg

ЧЕСТИТО!

Румен Порожанов, министър на земеделието,
храните и горите:

Земеделският сектор е един от
водещите отрасли в държавата

„Той е достатъчно запознат със ситуацията. Знае при
какви условия поехме нашето ръководство на МЗХ. Успяхме да се справим с това, което се изискваше от нас
като служебно ръководство. Удовлетворен съм, че тази година въпреки тежката ситуация ще успее кампанията по изплащането на субсидиите с месец по-рано. Падна ни още една грижа с решението на ЕК за удължаване на
срока по кампанията 2017 за подаване на заявленията. Така че с чиста съвест ще предадем министерството на
новия министър и му желая успешна работа и успех в начинанията”. Това каза служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков, придавайки поста на новия
министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Румен Порожанов каза от своя страна, че за пръв път
влиза през централния вход на министерството.
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„Надявам се името на министерството
да не продължава да се удължава, защото
както се казва, последният може да забрави
да затвори вратата. Много съдържание
има в това министерство и то не може да
бъде изписано в неговото наименование.


Убеден съм, че проф. Бозуков за три месеца, толкова кратък мандат, е успял да се докосне до разнообразието и сложните проблеми и процеси, които стоят. Лично се надявам в една малко по-средносрочна перспектива да можем да се преборим и с теми, които
са отлагани с години.
Да, имаме си проблеми в някои от системите, които непрекъснато се пропускат –
следващият да ги оправи, следващият, знаете
за какво говорим”, подчерта Порожанов. Говорим и за проблеми с „Напоителни системи”, говорим и за други второстепенни разпоредители, които изпитват трудности,
затова трябва да положим усилия те да бъдат стабилизирани юридически и финансово,
каза Порожанов.



Той отбеляза, че много важен въпрос са новият програмен
период и приоритетите, които са заложени. Дебатът
предстои. Общата селскостопанска политика и
председателството също са важни - две неща, които
се свързват едно в друго. Това е една от многото важни
цели, които трябва да приемем достойно. Това е
жизненоважно за нашия земеделски сектор. А нашият
земеделски сектор е един от водещите отрасли в
държавата. Гордея се, че съм бил по някакъв начин част
от този процес в последните години, заяви Порожанов.
Той допълни още, че трябва да се разгледат и някои пократкосрочни теми, които са актуални в момента,
за това как да бъдат решени бързо и ефективно.


„Благодаря на екипа на министерството за работата, която е извършена, и да се надявам, че ще можем да продължим и ускорим някои
други теми”, каза още Порожанов.

КОЙ Е
Румен Порожанов е роден на 17 август 1964 г. Магистър е по „Аграрен бизнес,
икономика и мениджмънт“ и по „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Порожанов беше министър на финансите в служебното правителство на Георги
Близнашки.
Дългогодишен служител на Министерството на финансите. От 1992 до 1995 г. е
експерт в отдел „Финансиране на специални дейности“, който отговаря за финансите на фирмите в отбранителния сектор, а до август 2001 г. е началник на
отдел „Финанси, земеделие, търговия и услуги“ в МФ. От 2001 до 2009 г. е директор на Дирекция „Финанси на реалния сектор“ в министерството. От август 2009
до март 2011 г. е началник на кабинета на министъра на финансите, след което заема длъжността изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" до
септември 2013 г. От февруари 2014 г. е председател на управителния съвет на
Центъра за стратегически анализи, финансиране и европейски фондове.
На 27 ноември 2014г. отново е избран за шеф на фонд "Земеделие". Корупционен скандал през 2016 г.разклати поста му. В началото на февруари тази година
министърът на земеделието Христо Бозуков поиска оставката на Порожанов заради "назряло обществено недоверие към фонда".
От 1993 до 2014 г. Порожанов е заемал различни ръководни длъжности в реалния и в публичния сектор,
сред които председател на борда на директорите на "Арсенал" АД - Казанлък (1993 - 1999), председател
и член на УС на Булгартабак Холдинг АД (2001 - 2005), член на УС на SofiaTobaccoCompany (2005 - 2011),
председател на борда на директорите на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис“ и
представител на годишното общо събрание на акционерите (юни 2010 - февруари 2011 г.) и председател
и член на надзорния съвет на Българска банка за развитие (от септември 2009 г.).
Румен Порожанов има специализации по публични финанси, публично управление и структурни реформи в JointVienna Institute, Австрия.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПРОГНОЗАТА

2017-а ще е добра година за
зърнопроизводителите
Добра се очертава 2017 г. за зърно
производителите в България и Европа.
Потвърждават го обявените напоследък прогнози от Европейската комисия,
Международния съвет по прехрана и земеделие към ООН, най-голямата браншова организация в областта на земеделието в ЕС Copa-Cogeca, както и от
Международния съвет по зърното.
Въпреки различните подходи, които са прилагани, както и разминаването при някои земеделски култури, и от
четирите организации очакват добри
средни добиви през настоящата година.
Това се дължи най-вече на много доброто или отлично състояние на есенните
култури, въпреки големите студове, които сковаха Европа през януари и първата половина на февруари.
3,2 процента ръст на зърнените култури в ЕС
С изключение на царевицата и ръжта средните добиви на останалите зърнени култури се очаква да бъдат по-високи, отколкото през последните пет
години (виж Таблицата за селскостопанската реколта в Европа), сочат данните
от пролетната прогноза на Съвместния
изследователски институт (JRC) към Европейската комисия, който издава периодични мониторингови бюлетини на
аграрните култури (MARS).
Повишението на средните добиви на
зърно тази година на Стария континент
ще бъде с 3,2 процента спрямо нивата от последните пет години и с 4,1 процента спрямо 2016 г. През последните
пет години средният добив на пшеница
е бил 560 кг/дка, през миналата година
са отчетени 537 кг/дка, а през настоящата 2017 г. се очакват 576 кг/дка, или ръст
със 7,4 процента спрямо средните добиви през миналата година.
Средният добив от ечемик за последните пет години е бил 482 кг/дка и се очаква след миналогодишните 487кг/дка
тази година да достигне 489 кг/дка.
Средният добив на слънчоглед е 194
кг/дка за отминалите пет години, като
само през миналата година са отчетени
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203 кг/дка. Очаква се през 2017 г. добивът да стигне 210 кг/дка, или нарастване
с 8,4 процента спрямо добивите през последните пет години.
Фуражната царевица достигна среден добив от 690 кг/дка през последните пет години, а миналата отбеляза ръст
със 749 кг/дка. Очакванията са тази година да има спад до 712 кг/дка, или помалко с 0,9 процента спрямо последните
пет години.
По-слаби ще са и добивите на ръжта с
2,5 процента спрямо отчетените 389 кг/
дка през последните пет години. През
настоящата година от JRC очакват добивите на ръж да достигнат средно 379 кг/
дка.
Общо за нашата страна според прогнозата на JRC през тази година се очакват средно по 456 кг/дка пшеница, което е с 24 кг/дка повече спрямо средните
добиви за последните пет години. Миналогодишните добиви, които бяха доста по-високи – 494 кг/дка, няма да бъдат
достигнати през 2017 г. и ще бъдат със
7,8 процента по-ниски спрямо отчетените през 2016 г. (Виж Таблица 2 за селскостопанската реколта в България).

Леко разминаване в
прогнозата на Copa-Cogeca
И най-голямата и авторитетна непра-

вителствена организация в земеделието на ЕС Copa-Cogeca прогнозира реколтата от зърно в съюза да нарасне с 0,8%
спрямо миналогодишната. И въпреки
по-добрата реколта очакванията са за
спад с 1,8% на площите със зърнени култури до 287 млн. декара. Причина според прогнозата на Copa-Cogeca може да
бъде недостигът на средства и ниските
изкупни цени на зърното през последните две-три години.
Реколтата от мека пшеница се оценява на 142,2 млн. тона, като това ще е с
5,6% повече, докато прогнозата за твърдата пшеница е 8,3 млн. тона, или с 8,8
на сто по-малко спрямо 2016 г. Анализаторите на браншовата организация се
разминават с прогнозите за царевицата
от JRC и ФАО, които очакват спад, докато от Copa-Cogeca се надяват на 0,4 процент ръст на добивите от царевица в ЕС
до общо 60,6 млн. тона повече. По-слаби добиви се прогнозират при ечемика –
спад с 6,6 процента до 54,8 млн. тона помалко спрямо миналата 2016 г.
Базираният в Лондон Международен
съвет по зърното (IGC) и Организацията по прехрана и земеделие към ООН
(ФАО) очакват по слаби добиви в света
на пшеница. Очакванията на IGC са общата световна пшенична реколта да бъде 735 млн. тона, което ще е с 2,1 про-

Tаблица 1

Селскостопанската реколта в Европа (тон/декар)

Вид селскостопански
култури
Общо зърнени култури
- Пшеница
- Ечемик
- Царевица
- Ръж
- Тритикале
Рапица
Картофи
Захарно цвекло
Слънчоглед
*Прогноза

2002-2016 (1)
529
560
482
690
389
421
326
32,4
716
194

2016 (2)
525
537
487
719
389
402
308
29,2
723
203

2017*
(*Прогноза)

546
576
489
712
379
420
329
33,3
742
210

ръст/
спад (1)
3,2%
2,8%
1,4%
3,2%
-2,5%
-0,1%
1,1%
2,7%
3,7%
8,4%

ръст/
спад (1)

4,1%
7,4%
0,4%
-0,9%
-2,5%
4,6%
6,8%
14%
2,7%
3,3%

Източник: Съвместен изследователски институт (JRC) към Европейската комисия

цента под миналогодишната, но ще бъде
повече с 0,7 процента спрямо средните добиви през последните пет години.
Анализаторите от ФАО пък очакват световното производство на пшеница през
настоящата стопанска 2017 г. да намалее
за пръв път през последните 5 сезона и
да достигне 744,5 млн. тона. Това ще бъде спад с 13,5 млн. тона под отчетените
през миналата, 2016, стопанска година,
но като цяло ще остане над средния показател за последните пет години.

Рекордни добиви на фуражно
зърно
очаква Организацията по прехрана и зе-

Tаблица 21 Селскостопанската реколта в България

(тон/декар)

Вид селскостопански култури
Пшеница
Ечемик
Царевица
Тритикале
Рапица
Картофи
Слънчоглед

20022016 (1)
432
392
565
299
257
133
215

2016
(2)
494
442
540
327
294
136
220

2017*
456
420
604
330
282
144
239

ръст/
спад (1)
5,6%
7,1%
6,9%
10%
9,6%
8,1%
11%

ръст/
спад (2)
-7,8%
-5,1%
12%
0,9%
-4.0%
5,9%
9,0%

Не са обявени данни за добивите на ръж и захарно цвекло
*Прогноза
Източник: Съвместен изследователски институт (JRC)
към Европейската комисия

меделие към ООН (ФАО). Прогнозата на
световната организация е през настоящата 2017 стопанска година да бъдат
произведени рекордните 1,35 млрд. тона фуражно зърно, което представлява
ръст с 0,5%, или 6,4 млн. тона повече в
сравнение с 2016 г.
Основен дял в увеличаването на производството се пада на царевицата, реколтата от която може да достигне до 1,5
млрд. Тона, или нарастване с 12,8 млн.
тона предимно в страните от Латинска
Америка, някои азиатски и африкански
държави, докато в Европа ФАО, както и
Съвместният изследователски институт
(JRC) към Европейската комисия очакват спад на добивите, с изключение на

В ЖИТНИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ЕСЕННИЦИТЕ СА В МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
Проведеното в периода 20-24 март обследване на 10 процента от засетите с есенници
площи - 141 175 дка, от специалисти по растителна защита, апробация и семеконтрол от
Добруджанския земеделски институт, показа, че 50 процента от пшеницата и 55 на сто
от ечемика са в много добро състояние. Проверяващите са установили също така, че по
пшеницата и ечемика, които са във фаза братене, не са открити болести от фитопатогенен характер и това се дължи на ниските температури в последно време.
В Добричка област масивите с пшеница надхвърлят 1 200 000 декара, а регионът е найголемият производител на хлебно зърно в страната, припомнят от Добруджанския земеделски институт.

През миналата 2016 стопанска година зърнопроизводителите в
Добричко са добили 671 000 тона пшеница от 1 194 000 декара.

няколко страни от Източна Европа като
България. Прави впечатление, че за разлика от Централна и Южна Европа, където се очаква значителен спад на добивите на царевица, у нас прогнозите са
за нарастване с 12 процента на добивите до 604 кг/дка през настоящата стопанска година при отчетени 540 кг/дка през
2016 г.
Прогнозите на ФАО са за най-голямо
увеличение на добивите на царевица в
Бразилия и Аржентина. Много добра реколта се очаква в Южна Африка, чиито
фермери понесоха големи щети през тази година заради засушаването.
Очакваните високи обеми на производство на царевица в Латинска Америка и някои страни в Африка и Азия ще
се компенсират с рязък спад в добивите
на царевица в САЩ и някои южни страни от бившето ОНД. Намаленото производство на фуражно зърно в посочените
държави може да доведе до още по-висок спад в потреблението там и да принуди фермерите да търсят вносна царевица. Затова обемът на потреблението
на фуражно зърно може да достигне до
927 млн. тона, което е с 0,6% над прогнозираните нива за отминалата стопанска
2016 г.
В същото време експертите на ФАО
очакват запасите на фуражно зърно да
намалеят в края на 2017 г. с 8 млн. тона
- до 262 млн. тона, като най-голям спад в
сравнение с миналата стопанска година
от 4% се очаква при царевицата, достигайки най-ниското си ниво за последните четири години от 207 млн. тона.
При търговията с останалите зърнени култури за фураж обемите ще са малко по-слаби в сравнение с показателите
през 2016 г., като при ечемика намалението ще е с 25,6 млн. тона по-малко според прогнозата на ФАО.
Боряна Семкова
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ЙОРДАН ИЛИЕВ, РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В АГРОПОЛИХИМ:

Да си агроном е мисия
Или как един млад специалист прокарва пътя на иновативното земеделие
Според някои психолози всеки човек има своята уникална мисия. Повечето хора нямат дори малка представа, каква е тя. Но
Йордан Илиев знае – да помага на земеделските производители.
Той вече е намерил своята реализация, а това на практика е задача, която никой друг не може да изпълни вместо него. И е удовлетворен, защото е в точното време на точното място. Звучи невероятно, но е така. А кой всъщност е Йордан Илиев ли? Той е
млад, перспективен агроном, оглавява отдел „Агрохимия и почвознание“ при „Агрополихим” АД. И е първият агроном на щат в
дружеството и ще остане в историята.
- Голяма част от опита ми се дължи на практиката, която натрупах в студентските си години. Бях още във втори курс, когато мой преподавател ме препоръча на фирма, която търгуваше с
торове. Започнах работа и това ми позволи да се срещна с по-опитни агрономи, от които почерпих много знания, разговарях със
земеделците на полето. Виждах усилията, които полагат, за да се
справят с различните предизвикателства, които им „предлага”
природата. От тях също научих много, те от своя страна започнаха да се вслушват в съветите ми. А после бях забелязан от собствениците на завода. Те ме „откраднаха” и аз от 2014 г. вече съм
част от екипа на „Агрополихим”.
Оттогава Илиев целенасочено започва да работи върху течните торове и използването им в земеделието – все пак са най-ефективният начин на торене. А те съвсем не са някакво супермодерно откритие. У нас течен азотен тор е произвеждан от 1984 г.
В самото начало е имало национална политика за приложението.
На стопанствата са предоставяни цистерни, пръскачки, технологии, за да се улесни употребата. Агрономи правили в началото
на 80-те години цялостно проучване и издали наръчник за използването му. След 1989 г. той бавно и полека отива в небитието,
пояснява той.
— След моето назначаване започнахме да работим упорито по
идеята за насърчаване на земеделците да използват течен азотен
тор. Най-големият проблем беше, че нямаха ноу-хауто как да го
прилагат, липсваше им база за съхранение. Ние пък не можехме да
използваме стария наръчник, тъй като сега всичко е различно и информацията се оказа много остаряла, а описаните методи за торене - неприложими. Почвите вече са други, дори гените на културите са променени, различни са селекциите. Но аз и моят екип успяхме, справихме се. Последните три години се съсредоточихме
върху това да извеждаме опити с този продукт, наученото да
обобщим и съответно да предоставяме технологиите за упот
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ребата му на фермерите. Все пак течният тор се прила- едно от най-големите препятствия, спиращи земеделците
га по-лесно, много е използван и в цяла Европа. Дейността да използват тези продукти, разказва Илиев.
— Държа да уточня, че изобщо не отричаме сухите тона отдела е пряко свързана със земеделието, консултираме
стопаните по отношение на торовете, изготвяме за все- рове. Ние правим така, че да се съчетаят. Насочваме хораки от тях индивидуални технологии за торене на всякакви та към правилните продукти. Дейността на отдела, койкултури, съобразени с потенциала им, със стопанството, то ръководя, не остава незабелязана от земеделските стос почвата и с другите условия, необходими, за да се прило- пани. Все повече експертите са търсени от производитежат. Разработихме и 4 К-технологията за прецизно торе- лите. Допитват се до нас за всичко. И поради тази прине. Тя обхваща четирите основни момента за правилно то- чина екипът се разраства. Още в средата на май ще бърене с минимални загуби. На практика е отговор на четири дат назначени още консултанти. Те ще работят на терен
въпроса – какво да използваме, кога да го направим, колко да в различните региони. Разделили сме условно страната на
сложим и как точно да го приложим. След като стопаните пет области. Така повече земеделци ще имат точните отси отговорят на тях, ще са сигурни, че на
говори на всички въпроси, които имат
културите ще им бъдат осигурени необкъм продуктите на фирмата и тяхноходимите хранителни елементи точно
то приложение в практиката. Наистив момента, когато имат нужда от тях. Стратегията ни за развитие на ще сме още по-полезни на стопаните.
Също така количеството, нужно за досЙордан Илиев безспорно е успял млад
при всички положения е да
човек. Удовлетворен е от работата си,
тигане на оптималните добиви спрямо
вървим в посока иновативно
от това което върши. Убеден е, че конпотенциала им, ще бъде прецизирано максимално, като бъде избран и най-правилсултантската дейност е много важна и
земеделие, категоричен
без нея не може. Защото все повече зеният начин за неговото подаване.
е Йордан Илиев.
За да убедят фермерите, че течните
меделски производители не разчитат

торове са ефективни, ефикасни, евтини
единствено и само на собствените си
– всъщност, че са по- и
знания. Те самите често се
най-, се заемат с кампашегуват, че земеделието е
проста работа, но не е за
нията по извеждане на
прости хора.
между 10 и 12 опитни
— В кръга на шегата мога
полета в страната. Орда кажа, че съм агроном на
ганизират ги при водемного хора и ми е приятщи земеделци през пролетния и есенния сезон
но, че е така. А сега сериоз– по 2500 декара есеннино – вярвам, че работата
ми е изключително полезци и пролетници. Върху тях доказват всична и отговорна. Непрекъски предимства и поло- отдел „Агрохимия и
нато се усъвършенствам в
стопанството на компажителни качества на почвознание“
течните торове. Понията. Там прилагаме чисказват подобрени техта агрономия, създаваме
нологии за цялостно азотно хранене, които съчетават в технологии, прилагаме иновации. А натрупания опит спосебе си иновативни методи за почвообработка. Загубите делям с други земеделски производители.
при използването на течни торове са само 10 процента,
Дали е странно да питаш агроном за бъдещите планове,
докато при гранулираните, които изискват по-специални не зная. Но Йордан Илиев не се замисли много и уточни, че
условия и много повече енергия от растенията, за да бъ- с колегите вече работи по още една кампания - по вегетадат усвоени, е нужно влиянието на повече фактори – та тивно подхранване на пролетниците. Става дума за внасяпри тях загубите достигат до 40-50 на сто. Сега интере- не на торове между редовете посредством окопаване. Все
сът към течните торове и към техниката, с която се вна- пак има култури, които не търпят листен тор в големи
сят, непрекъснато расте. До края на март „Агрополихим” дози. Илиев е убеден в успеха й. Сигурен е също, че това е пъуспя да продаде 55 хиляди тона, това е голям ръст, но може тят на производителите, които са гръбнакът на икономиоще, убеден е Йордан. Разрешен е проблемът със съхранение- ката. Пък и това е посоката - иновативното земеделие, а
то им. Компанията обезпечава своите клиенти със съоръ- това е бъдещето.
— Стратегията ни за развитие при всички положения
жения за складиране на течния азотен тор под формата на
гъвкави резервоари, оборудвани с помпи и всичко необходи- е да вървим в посока иновативно земеделие, категоричен е
мо за използването му абсолютно безплатно. Помага и със Йордан Илиев.
специализирания транспорт. По този начин е преодоляно
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Лоза и вино: Наука и икономика,
култура и образование
Очакваме 1000 делегати от цял свят за винения конгрес

Близо 1000 делегати от цял свят се очаква да
пристигнат в страната ни за 40-ия Световен конгрес по лозарство и винарство от 29 май до 2
юни 2017 г. Това стана ясно по време на среща на
служебния министър на земеделието и храните
проф. д-р Христо Бозуков с Жан Мари Оран, директор на Международната организация по лозата и виното (OIV), в МЗХ.
До момента интерес за участие са проявили
собственици на вериги, търговци, международни
браншови организации, научни институти и други. Сред тях ще има и огромни групи от Русия и
Китай.
Проф. Бозуков заяви, че домакинството
на конгреса дава отлична възможност повече страни да се запознаят с българските традиции в лозаро-винарския сектор.



„Това е възможност родните
вина да бъдат представени пошироко на международния пазар“,
посочи още той. От своя страна
Оран изтъкна, че провеждането
на форума има голямо значение за
бъдещото развитие на сектора.

По повод събитието са постъпили 242 научни труда за селекция във връзка с форума. Темата на конгреса е „Лоза и вино: Наука и икономика,
култура и образование“. В рамките на четирите специализирани теми - „Лозарство“,
„Енология“, „Икономика и право“ и „Вино и общество“, ще се обсъдят въпроси,
свързани с търсенето на нови пазари
и продукти, създаването на здравословни вина, екотоксикология в почвите и лозята, винен туризъм. Сред
държавите, които са подали теми, са
страни, които не са членове на OIV например Иран, Индия и Черна гора.
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да ни, който казва „направи добро и го хвърли в морето”. Това е мотивът ми първоначално да откажа информация за помощта, която оказваме на една от водещите академии за подготовка на деца математици в Пловдив. Но пък, от друга страна, ако още някой реши да даде едно рамо, след като разбере за
тези уникални наши таланти, ще е фантастично. Знаете ли,
бъдещите ни математици ходят на десетки състезания в чужбина, за да мерят сили с връстниците си, да разберат докъде са
стигнали и какво още трябва да направят. И някак се очаква,
че те сами ще осигурят пари за пътуванията си зад граница и за
престоя си там. А трябва да отчетем, че не всички родители
имат такава възможност.
Галя смята за абсурдно подобно изискване. Разпалено пояснява, какъв огромен потенциал имат тези деца. В много надпревари те печелят призови места. Донесли са десетки медали за
страната ни. За тях са правени много репортажи, показвани
са по редица телевизии у нас и в чужбина. Ако тези млади дарования не бъдат оценени сега в родината си, ако не почувстват грижата, ще усетят интереса от чужбина, който вече е
налице. Младата дама дава много реален пример от живия живот с нейно участие. Със стипендия да учат в САЩ заминали
преди години трийсет тийнейджъри. Завършили образованието си и у нас се върнали двама – Галя и съпругът й. Останалите предпочели да градят кариера в страната на неограничените възможности.
— Моята кауза, в която безрезервно вярвам и ще работя
много здраво докато мога, е да помагам на даровитите деца. Това си струва. Децата са умни, талантливи, зареждащи. Заслужават подкрепата на обществото. Те трябва да разберат, че ги
ценим. Много е неприятно, неловко, трудно да търсят финан-

Каузата да помагаш на млади таланти
Да намериш по това време на годината без предварителна
уговорка Галина Пейчева-Митева не е мисия невъзможна, но е
малко трудна. През пролетта, а също така през лятото и през
есента тя е на полето. Там невинаги телефоните имат обхват,
но тя счита, че там й е мястото, защото е земеделски производител. Гледа 17 хиляди декара земя в околностите на пловдивската община Раковски и старозагорската Братя Даскалови. Обработва 500 декара винени лозя, 260 дка лавандула, има
терени с жълта акация и бял трън, кориандър, няколко хиляди
декара люцерна, постоянно затревени пасища за косене, ниви със
слънчоглед, пшеница, памук. А точно по това време на годината полето е много колоритно. Хармонията от цветове и звуци е уникална и трудно дори човешкият гений би я създал, убедена е Галя.
Наред със земеделието, което е голямата й страст, Пейчева се занимава и с благотворителност. Младата дама подпомага финансово една от пловдивските математически школи. И
макар че тази кауза е много благородна, тя с неохота говори –
предпочита да не се шуми, защото не го прави за реклама, а тъй
като е редно.
- Човек трябва да прави добро и не съм убедена, че е необходимо непременно да го огласяваме. Вярвам в мъдростта на наро-

сова помощ, когато са международно признати таланти. И
сме длъжни непременно да признаем труда на учителите, които въпреки кризата в образованието ги подготвят. Те работят извънредно и дават всичко от себе си, за да може всички
ние като нация да се гордеем с постиженията на децата ни, които е редно да са нашето бъдеще. Затова аз и моето семейство
страстно ги подкрепяме.
Галина е убедена още, че много нейни колеги от бранша правят добро, за което малко се знае. Говори от собствен опит.
Когато прохождала в бизнеса, се консултирала не само с книгите и списанията, но и с фермери. И никой не я подвел. Винаги й
давали точните съвети, от които тя се възползвала.


В България има силна земеделска общност
със стойностни личности. Помагаме
си при нужда, помагаме и на много хора.
Всички се борим на един фронт.

Повече за Галя Пейчева, за нейните бизнес начинания и идеи
четете в следващия брой на списание „Агробизнесът”
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СЕРТИФИЦИРАНЕ

AГРОПОЛИТИКАТА

Нова система за електронно
сертифициране на биологичните
продукти, внасяни в ЕС
От 19 април 2017 г. в ЕС вече се прилага нова система за електронно сертифициране, с която ще се подобри контролът върху вноса на биологични продукти. Така съюзът утвърждава водещата си позиция
в света по отношение на проследяемостта и събирането на надеждни данни за търговията с тези продукти.
С тази първа по рода си система за електронно
сертифициране ще се осигури по-стриктното прилагане на разпоредбите за безопасност на храните и
ще се ограничи евентуалният риск от измами. Същевременно с нея ще се намалят административните
пречки пред икономическите субекти и компетентните органи и ще се осигурят по-пълни статистически данни за вноса на биологични продукти.
Предвиден е 6-месечен преходен период, през който могат да се използват сертификати както на хартиен, така и на електронен носител. От 19 октомври 2017 г. обаче вносът на биологични продукти ще
се сертифицира само по електронен път.
Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието
и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:
„Нашият ангажимент към прилагането на стриктни
мерки за сертифициране и инспекция е важен елемент
в европейските стандарти за безопасност на храните. Макар благодарение на тези стандарти Европа
вече да се е наложила като световен лидер в безопасността на храните, трябва да продължаваме неуморно да разработваме нови и още по-успешни мерки в
тази насока. С новите правила ще се подобри проследимостта на биологичните продукти, които представляват важен разрастващ се пазар.“
Повече информация можете да намерите на
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-963_bg.htm
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С тази първа по рода си система за електронно
сертифициране ще се осигури по-стриктното
прилагане на разпоредбите за безопасност
на храните и ще се ограничи евентуалният
риск от измами. Същевременно с нея ще се
намалят административните пречки пред
икономическите субекти и компетентните
органи и ще се осигурят по-пълни статистически
данни за вноса на биологични продукти.
Предвиден е 6-месечен преходен период, през който
могат да се използват сертификати както
на хартиен, така и на електронен носител.


TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE

Почвообработваща техника ER.MO
Ш В Е Д С К А С ТО М А Н А В И ТА Л И А Н С К И Д И З А Й Н

НАВЕСНИ И ПОЛУНАВЕСНИ ПЛУГОВЕ, ДИСКОВИ БРАНИ ,
ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ, КУЛТИВАТОРИ…

К

омпанията ER.MO е на пазара повече от 40 години,
а по качество и количество на произведените плугове
е лидер в Италия.

Производството е ситуирано в
Обръщателни полу-навесни
Северна Италия, провинция Кре- плугове, от 4 корпусни до
мона, на около 80 км от Милано. 8 корпусни, предназначени
за работа в/извън браздата, с
Гамата на плуговете е много
работни ширини от 25 см до 45
богата:
см, с тегло от 3000 кг до 4500 кг,
Максималната прецизност и виОт конвенционални плугове за трактори от 200 до 500 КС
сокото качество на производВсички плугове могат да
– 1 корпусни до 4 корпусни,
ството са гарантирани от побъдат с механична или хидрос работни ширини от 15 см до
следно поколение електронни
70см, тегло от 300 кг до 2000кг, пневматична Non-Stop защита на
цифрови технологии за контрол
за трактори от 40 КС до 240 КС плужните тела.
на производствения процес.
Гамата е допълнена с машини
Обръщателни навесни
Използваните материали са с
за минимална обработка като
плугове, от 1 корпусни до 6
най-високо качество, притежават
продълбочители, култивакорпусни, с работни ширини
пределните високи характеристори с 1 до 7 работни органа, с
от 15 см до 70 см, с тегло от
тики за устойчивост и здравина.
400 кг до 4500кг, за трактори с работни ширини от 40 до 130
см, дискови брани NEW!
ER.MO е с изграден имидж на
мощност от 50 КС до 500 КС
родния и международните пазари като производител на машини
с високо качество на надеждност.

Всички тези италиански машини ER.MO ще видите в
действие на БАТА Агро, поле Е1, на 17 май от 13 часа.

АГРОПОЛИТИКАТА

EKO

AГРОПОЛИТИКАТА

Каква е ползата от екологичните
площи

Две години след като беше въведено изискването за приоритетно поддържане на
екологично насочени площи (ЕНП) чрез нови правила за управление на директните
плащания към фермерите, валидни за всички страни - членки на Европейския съюз,
Европейската комисия (ЕК) направи анализ за ефекта от тази нова мярка.

Първите резултати
Приоритетните екологични площи, които фермерите трябва да създават, могат да допринесат за въздействието на някои селскостопански практики върху околната среда, носейки потенциални позитивни ефекти по отношение на биоразнообразието, почвата,
водата и климата. Това е основният извод от доклада, публикуван на сайта на
Eврокомисията в края на март тази година, в който се прави оценка на ползите от въвеждането на приоритетните екологични площи, започнало от началото на 2015 г.
Според новите изисквания фермерите с обработваема земя до 150 декара
трябва да отделят поне 5% от нея като ЕНП. Още в края на първата година
обаче изискването е преизпълнено двукратно. В края на 2015 г. са декларирани
почти 80 млн. декара като екологично
насочени площи, представляващи 10%
от цялата обработваема земя в ЕС. Данните за следващата 2016 г. показват

подобни резултати, пише в доклада на
Еврокомисията.

Кои площи се отчитат като
екологични
Според общите правила за екологичните площи всяка страна има право да
съставя собствена листа, но тя трябва да бъде съобразена със следните основни изисквания кои площи могат да
бъдат определени като ЕНП:
 земя, оставена под угар
 тераси
 особености на ландшафта (живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с широчина до 10 м;
отделни дървета с корона с диаметър, не по-малък от 4 м; дървета в
редица с корона с диаметър, не по-малък от 4 м и разстояние между короните – до 5 м; дървета в група,
свързани от застъпващи се корони
и полски горички с максимална площ
и в двата случая от 3 декара; синори
(полски граници) с широчина между 1

и 20 м, върху които не се произвежда
земеделска продукция; езерца с размер
до 10 дка с ивица крайречна растителност по протежение на водата
с широчина до 10 м в размера на езерцата; канавки с максимална ширина 6
м, включително открити водни течения за целите на напояването или
отводняването)
 буферни ивици
 ивици от допустими декари по протежение на горски територии
 площи с дървесни култури с кратък
цикъл на ротация (тополи, върби,
черна елша, сребролистна липа, полски бряст, леска, източен чинар и
черница – въведени в номеклатурата
за наименованието на културите и
техните кодове през капания 2014)
 площи с междинни култури или зелена покривка
 площи с азотфиксиращи култури, като списъкът включва: нахут, детена стр. 19
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лина, бакла, леща, лупина, грах, фий, еспарзета, звездан, соя, бурчак (горчив
фий), фъстък, люцерна (алфалфа), боб
(обикновен фасул), боб (аспержов боб,
вигна).
За да се избегне монокултурното
производство, се въведе диверсификация на културите. Стопанства с обработваеми земи между 100 и 300 декара
трябва да отглеждат поне 2 култури.
Стопанства над 300 декара трябва да
имат поне 3 култури, като основната
не трябва да се отглежда над 75% от
обработваемата площ.
От доклада на Еврокомисията става ясно, че най-честите форми на ЕНП,
избирани от фермерите в повечето
страни, включително и в България, са
т.нар. производителни. При тях става
дума за оглеждане на люцерна и междинни култури, с аргумента, че те извличат азота от околната среда. Следващи по популярност са угарите.

Ползите
Анализите на ефектите за околната
среда от приоритетните екологични
площи сочат, че те имат различна степен на полезност. Най-ефикасни са угарите, докато при междинните култури има по-малка ефикасност. Тези показатели обаче варират в зависимост от
фактори като почвена покривка, засети видове и разнообразие на растителността, период на задържане, употреба
на химични торове, местонахождение.
От Еврокомисията уверяват, че
всички тези констатации ще послужат
за определянето на нови делегирани права по отношение на ЕНП, а целта е да се
подобрят практиките и да се постигне
максимален позитивен ефект.

Призивът на Фил Хоган
В защита на ЕНП и за полагане на
повече усилия от фермерите за защита
на околната среда призова неотдавна и
европейският комисар за земеделието
и развитието на селските райони Фил
Хоган по време на конференция, посветена на следващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП).
По неговите думи екологичното съобразяване и акцентирането върху ефекта за земеделието от опазването на
околната среда са били ключов елемент



Всяка страна прави своя приоритетна листа
Според задължителните изисквания за ЕНП в правомощията на всяка
страна - членка на ЕС, е да определи кои да бъдат приоритетните
екологични площи, а фермерите могат да избират от националната
си листа. За да няма отклонения, в изискванията е записано, че
площите могат да бъдат характеризирани като угари, синори,
живи плетове, дървета или буферни зони, от което извлича полза
биоразнообразието. Те също така могат да включат специфични
производителни райони, чийто ефект върху биоразнообразието
е непряк – например чрез ограничената употреба на торове.

СХЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
Земеделските стопани, прилагащи екопрактики, благоприятни за климата, които са задължителни за всички държави в ЕС от две години, могат да участват за
подпомагане по Схемата за зелените директни плащания, за която през 2015 г.
бе заделен бюджет, съставляващ 30% от директните плащания, или 464 млн. лв.
Одобрената за България индивидуална сума беше 13,10 лв./дка, а изплащането
приключи през април 2016 г. За да бъде получена субсидия по Схемата за зелените директни плащания, земеделските производители трябва да са изпълнили
следните три изисквания: диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на екологично насочени площи (ЕНП).
В България все още липсват точни параметри на определените като ЕНП и получените субсидии за тях през 2016 г. поради забавеното отпускане на сумите за
директните плащания, заради което имаше протести на земеделски производители през февруари и март. Последва бърза реакция на Министерството на земеделието и храните и критериите за намаляване или отказване на агроекологичните плащания бяха утвърдени в началото на април 2017 г. На 13 април
Държавен фонд „Земеделие“ изплати първите 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие за 2016 г., а подпомогнати бяха 2800 земеделски стопани. Специално
по мярката „Агроекологични плащания“ бяха преведени само 11,2 млн. лв. Според утвърдените правила 75% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% - от националния бюджет.

в реформата на ОСП през 2013 г. и това ще продължи в бъдеще. Той смята, че
има какво още да се направи, за да се отхвърлят съмненията на хората, че екологизирането не е постигнало много.
„Аз съм първият, който отбелязва, че
икономическата жизненост на селскостопанската индустрия е предпоставка не само за произвеждането на качествена и безопасна храна, но и за устойчивото управление на ресурсите (включително вода) и осигуряването на екологични обществени блага“, каза Фил Хоган. Еврокомисарят заяви, че в подкрепа на фермерите, които работят в тази посока, трябва да се направи повече
и трябва да бъде наградени, подобно на

всички други доставчици на публични
блага.
Според Хоган трябва да се използва
потенциалът на науката и технологиите, за да бъдат подобрени храненето,
новите суровини, по-добре да се използват и управляват торовете – всичко
това може да допринесе за променяне на
съвременния начин на производство на
храна.
По думите на Фил Хоган фермерите трябва да бъдат поставени в центъра при решаването на проблемите,
свързани с опазването на околната среда, тъй като селскостопанската активност и екологичните показатели се пресичат.
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AgCelence

фунгицидите на БАСФ Очаквайте повече!

Фунгициди от качествено нова генерация, за отличен контрол на болестите!
И повече - подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес.

Очаквайте по-високи добиви и по-високи приходи!
 Отличен контрол на болести
 По-добра толерантност на стрес
 По-добро хранене чрез подобрена фотосинтеза
 Увеличена ефективност на производството

2017 Добив Плюс с Рентабилна растителна защита и AgCelence
фунгицидите:
 Пиктор - 5% по-ниска цена в технология с други продукти на БАСФ в
слънчоглед и/или рапица
Диамант
Макс -10% по-ниска цена до 1 май

 Алегро - 10% по-ниска цена до 1 май

Диамант Макс е най-иновативният фунгицид от линията AgCelence, който в
доза 120 мл/дка не само контролира болестите във всички житни култури, но
е изключително рентабилно решение. Диамант Макс е комбинация от най-новия стробилурин (F500) и най-силният триазол (епоксиконазол) срещу брашнеста мана, ръжди, септориози, фузариум, ринхоспориум и мрежести петна
по ечемик, както и новопоявилата се болест дрешлера. Фунгицидът е спечелил доверието на зърнопрoизводителите от Германия, Франция и Америка.
Диамант Макс повишава толерантността на стрес от високи температури, засушаване, пригори по зелените части на растенията, благоприятства баланса
във водния режим на растенията, оптималното усвояване на азот и предпазва
от преждевременно узряване.

Диамант Макс - Най-добрият е само един!
20 | АГРОБИЗНЕСЪТ



Знаете, ли че...
Диамант Макс в доза
120 мл/дка е високо ефикасен
срещу всички болести и
дава видим зелен ефект.
Доказателство за това са 183
опита през последните години
различни държави в Европа.


Алегро осигурява пълен контрол на икономически важните болести в житните култури и
AgCelence ефект срещу стресовите фактори на полето.

Алегро - доказаният стробилурин от БАСФ!
Пиктор +15% по-високи добиви, проверен и доказан в рапица и слънчоглед през последните 6 години в България. Безупречен контрол на болести и отлично действие срещу
вредоносната склеротиния. При слънчоглед за контрол на болести в ранни фази препоръчителната доза на Пиктор е 40 мл/дка. В този момент освен контрола на болести растенията получават подобрена устойчивост на стрес, визуално са по-жизнени, зелени и със
засилена фотосинтеза. При рапица Пиктор спомага за намалено разпукване на шушулките, съответно по-малко загуби преди и по време на жътва.

Пиктор – Премиум фунгицид в рапица и слънчоглед!
Ретенго – изгодният мултикроп фунгицид на БАСФ за пролетници от концепцията
AgCelence, осигурява по-високи добиви, по-високо качество и толерантност на стрес. Ретенго е единственият регистриран фунгицид с физиологичен ефект в слънчоглед и царевица.

Ретенго – за моя личен успех в слънчоглед, царевица и бобови!
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Rimex наложи лидерски
позиции на пазара

ИНТЕРВЮ С МАРИО ЛАЗАРОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
RIMEX TECHNOLOGIES

Важен момент в нашата нова концепция е, че ще предлагаме нови, иновативни технологии и марки, ще акцентираме върху технологии за оптимизиране на зърнопроизводството, лозаро-винарството и растителната защита. За тези цели имаме необходимата материална и интелектуална база, както и изключително компетентен личен състав. Това каза основателят на Rimex - Румен Лазаров по повод
рестарта на уважаваната компания.
След една година разговаряме с изпълнителния директор на Rimex
Technologies Лазаров-син.
Какво се случи за тази една година, господин Лазаров?
- През тази година отделихме време да подберем добра техника, фирми
производители, с които да работим
на ексклузивни начала. За нас това е
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много важно. Добавихме още две фирми в нашето портфолио. Вече можем
да предложим на българските фермери техника, предназначена не само за
минимална обработка на почвата, но
и конвенционална, това са плуговете
ER.MO. Допълнихме гамата с качествени и високотехнологични пръскачки на марката FarmGEM. Ще ги предлагаме на изключително добри цени,
на българския пазар няма конкурентна
пръскачка, която да притежава тези
парaметри и да се предлага в този ценови диапазон. Това е феномен.
Разполагате с една работеща машина за агробизнес, как успявате да
я управлявате?
- Ние подбрахме страхотен екип,
работим с хора, които са се доказали във времето като квалифицирани,
отговорни и с високо отношение към
поетите ангажименти. Заедно с баща ми Румен Лазаров, който винаги е
до мен и винаги ме подкрепя, постига-

ме добри резултати с лекота, тъй като неговият опит и времето, което
той е инвестирал в бизнеса, говорят
сами за себе си.
Какъв стил и метод на работа
прилагате - по-скоро наследения
или по-скоро нов?
- Що се касае за вземане на управленски решения, винаги се стремим да бъдем гъвкави, именно гъвкавостта и
липсата на дълга йерархична структура, която в повечето случаи забавя работния процес, ни помага успешно да управляваме дейността на нашата компания.
Кои са приоритетите на Rimex
Technologies?
- Работа, работа и работа. Ние се
стремим да предоставяме на нашите клиенти най-добрите услуги, преди
всичко чрез лоялност и професионално отношение. Сервизът ни е на много високо ниво, днес предлагаме резерв-

ни части - както оригинални, така и алтернативни, консумативи на добре познати,
престижни европейски и американски производители. Смело мога да заявя, че нашите
клиенти, могат винаги да разчитат на нас.
Как фирмата се налага на пазара за агротехника?
- Някои от брандовете ни са напълно нови и почти непознати на пазара. Следователно в момента сме в процес на разработване и налагане на тези брандове, което,
разбира се, изисква технологично време.
Как избирате своите партньори?
- Нашите приоритети при избор на
партньори – качество на техниката, добра


Що се касае за вземане на управленски
решения, винаги се стремим да
бъдем гъвкави, именно гъвкавостта
и липсата на дълга йерархична
структура, която в повечето
случаи забавя работния процес,
ни помага успешно да управляваме
дейността на нашата компания.


комуникация и високи цели.
Какви привилегии имат вашите клиенти?
- Комплексни решения, качествен сервиз,
конкурентни цени.
Кои марки земеделска техника предлагате?
- Техника за почвообработка и сеитба
Bednar, телескопични товарачи Merlo, самоходни пръскачки Agrifac, прикачни и навесни
пръскачки FarmGEM, техника за напояване
Casella, плугове и друга почвообработваща
техника ER.MO, лозарски брандове Pellenc и
Clemens.
Какво ще покажете на предстоящото
изложение БАТА Агро?
- На предстоящото изложение ще присъства техника от всички изброени брандове. Освен статично ще покажем и техниката в действие. Подготвяме и голяма демонстрация, която ще се проведе на 17 май от
13 ч. в полето в непосредствена близост от
щанда. Заповядайте на демонстрацията.

РИМЕКС допълва портфолиото си с
нови брандове земеделска техника
По време на изложението БАТА Агро в Стара
Загора компанията ще покаже цялостни решения
за професионалистите в агробизнеса


РИМЕКС Технолоджийс ЕАД разширява своето портфолио
със земеделска техника, като добавя още утвърдени брандове
към своята концепция за цялостни технологични решения.

По време на изложението за селскостопанска техника БАТА Агро 2017, което ще
се проведе в Стара Загора от 16 до 19 май на изложбена площадка E1, Римекс ще
покаже новите марки, на които вече е вносител за България. Това са английските
пръскачки FarmGEM - престижен бранд, който е специализиран в производството
на навесни, прикачни, самоходни и специализирани лозаро-овощарски
пръскачки, съчетаващи редица иновации и технически параметри, отговарящи на
нуждите на всички подотрасли на селското стопанство. Важно предимство при този бранд пръскачки е 2-годишната гаранция на металните конструкции, което само по себе потвърждава надеждността и здравината на изработката.
Продуктовата гама FarmGEM включва 5 серии навесни пръскачки за нуждите
на зърнопроизводството с обем на резервоарите от 200 до 3000 литра в комбинация с бункери за предно агрегатиране. Прикачните пръскачки FarmGEM са
представени отново в общо 5 серии с вместимост на резервоарите от 2000 до 6000
литра с работен захват на стрелите до 28 м. Всички стрели са с усилена конструкция Series 3, оборудвани стандартно със система Anti-way damping, електрохидравличен контрол на всички функции от кабината на трактора, система за самонивелиране и др. Съвсем отскоро гамата прикачни пръскачки беше допълнена с
нови модели Quartz ECO, Innovator и Pioneer, които се отличават с модерна визия
и внедрени високи технологии като стандартно оборудване.
Другият нов бранд в портфолиото на Римекс е на италианската компания
ER.MO, която произвежда висококачествена почвообработваща техника. По
време на БАТА Агро на 17 май от 13.00 ч. Римекс ще покаже полеви тестове в
реални работни условия на плугове и дискови брани ER.MO от серията DMX –
НОВО. През дългите години опит компанията успешно съчетава италиански дизайн и изключително здрава специална шведска стомана, което определя високата степен на здравина на машините.
Дисковите брани серия DMX – НОВО се използват едновременно за обработка
и миксиране на растителните остатъци чрез метода на минимална обработка на
почвата. DMX е универсална машина, която може да работи както в необработени
твърди почви, управлявайки голямо количество растителни остатъци, така и след
оран - за предсеитбена подготовка на почвата. Моделите са за трактори с мощност
от 150 до 300 к.с.
На изложбената площ на Римекс по време на изложението земеделските
производители ще могат да видят и широка гама почвообработваща техника, както и сеялки на чешкия бранд BEDNAR, телескопични товарачи MERLO, самоходна
пръскачка AGRIFAC Condor, напоителна система на италианския бранд CASELLA. За пръв път в България ще бъде представен и прикачен гроздокомбайн със
система за автоматично почистване и сортиране на реколтата на световния лидер
в този сегмент - френската компания PELLENC, на която Римекс Технолоджийс е
официален представител.
За повече информация: 0879 999 990; office@rimex.bg • www.rimex.bg
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МЕЖДУНАРОДНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО
СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО
ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ ЖИВОТНОВЪДСТВО
- ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ,
ОБОРУДВАНЕ • СЕМЕНА ТОРОВЕ И ПРЗ

Предлагаме цялостна конце
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
НАЙ-МОЩНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ
на 17 май от 13 ч. на поле Е1

епция за успешен агробизнес

TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE
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Конкурентната способност на
българското земеделие намалява
Силната зависимост на българското земеделие от националните и европейските субсидии намалява неговата
конкурентоспособност. Поредното предупреждение
идва от консултантската компания „Кофас”, специализирана в оценката на риска, продажбите, системите и
процесите в индустрията, и Българската стопанска камара (БСК). Другата основна причина за тази тенденция
са дисбалансите между спадащите цени на земята и селскостопанската продукция и постоянно нарастващите
разходи за труд и други ресурси. Необоснованите инвестиции в предишни години също носят последващ негативен ефект.
„Ако някой е инвестирал неразумно при високи цени
на нивите и те не носят нужната доходност, особено
през последните години, може да се стигне до сериозни
ликвидни затруднения“, обобщава Милена Виденова, управител на „Кофас България”, която представи анализ
за аграрния сектор у нас. Тя посочи и конкретен пример:
през 2016 г. е постигнат рекорден добив на рапица, ечемик и пшеница. В същото време обаче цените на пшеницата и ечемика спаднаха значително - с 15% по-ниски
спрямо предходната 2015 г., а запасите от зърнени култури остават високи не само в България, но и по света. Само рапицата се оказа на първо място по рентабилност.
Според други анализатори на сектора, миналогодишното повишено търсене, заради слабото предлагане, найвероятно ще накара много селскостопански производители да се пренасочат към тази маслодайна култура. Повечето от тях може и да попаднат в омагьосан кръг –
от увеличеното производство търсенето ще спадне и
съвсем логично изкупните цени на рапицата да се пони-

жат.
По думите на Виденова , субсидиите са силен фактор
при производството на зърно, а ниските изкупни цени
на реколтите в последните години създават опасност
от фалити за малките и средните предприятия (виж
таблица 1 – Цени на селскостопански продукти).
Друг негативен ефект за сектора, който се отчита
не само у нас, но и по света, е съсредоточаването на огромни активи в малко на брой стопански субекти. Според анализа на „Кофас България”, общият оборот на фирмите в сектора (17 166 дружества са с предмет селскостопанска дейност, според търговския регистър) като
се включат производството на зърно, животинска и
растителна продукция, е 19,5 млрд. лева за 2015 г., който нараства с 4% на годишна база. В същото време 10те най-големи компании в сектора формират оборот
от 2,89 млрд. лева - близо 15% от целия оборот в селското стопанство.
Разчетите на „Кофас България” сочат, че 16,22% от
стопанските субекти, или 2784 фирми в аграрния сектор са в риск от фалит или в несъстоятелност. Само
за последните 3 години несъстоятелност са обявили 83
дружества, а в производство по несъстоятелност са 87
дружество. Освен това не всички от най-големите 10
в сектора генерират печалби (виж таблицата 2 – 10-те
най-големи компании в сектора).
Факторът субсидии
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която се финансира от земеделските фондове към
Европейската комисия отчетените средства за периода
2007-2013 година съставляват близо 99% от бюджета на
програмата, сочат последните обобщени данни, обяве-

10-те най-големи компании в аграрния сектор в България
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име на компанията
АДМ България трейдинг ЕООД

Оборот (хил. лв.)
519,116

Печалба/загуба (хил. лв.) Базирана в:
2,136
София

Билдком ЕООД

486,624

20,445

Бургас

Севан ООД
КАРГИЛ България ЕООД
Гленкор Грейн България ЕООД
Октопод Инвест Холдинг ЕАД
АСМ ЕООД
Балджиеви-91 ООД
Агрия Груп Холдинг АД
Октопод-С ООД

354,756
332,18
308,046
239,959
190,596
182,764
146,652
133,67

11,393

София

-2,032

София

-10,465

Варна

-6,002

Монтана

11,110

Севлиево

8,518
14,039
-1,391

Варна

Източник: Кофас България, окончателни данни за 2015 г.
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Варна
София

ни неотдавна от служебният вицепремиер по европейските фондове Малина Крумова. В номинално изражение това са 6 004 777 368,48 лева получени за подпомагане на аграрния сектор.
По обобщени данни на НСИ, Евростат и Световната
банка, на които се позовават анализаторите от Българската стопанска камара (БСК), от приемането ни в ЕС през
2007 г. досега средногодишно българските селскостопански
производители получават по около 2 млрд. лв. субсидии само по двата стълба на ПРСР. В тази сума не са включени
средствата по различните национални програми за подпомагане на земеделието.
В същото време в абсолютно изражение средногодишният размер на брутния вътрешен продукт (БВП) в отрасъл „Земеделие, горско и рибно стопанство“ е относително постоянна величина и е около 4 млрд. лв. Всичко това
недвусмислено показва какво огромно значение имат субсидиите за българското земеделие.
Равносметката след 10 години в ЕС
Делът на селското стопанство в брутна добавена
стойност (БДС) на България е 4,8% при средно за ЕС 1,5%
или над три пъти над средното за общността. В същото
време фермите, чиито домакинства консумират над 50%
от крайната продукция, в България намаляват със 75%, докато в Румъния, която стана член на ЕС заедно с нас, този брой остава относително непроменен след 10 години.
Това показва анализ на Българската стопанска камара (БСК)
за промените, настъпили в България след приемането на
страната ни за пълноправен член на ЕС. Използвани са данни от Евростат, Световната банка и ITC и са съпоставени с тези на Унгария, Словакия и Румъния, както и на нечленуващите в ЕС Македония и Сърбия.
Процеси на окрупняване на стопанствата протичат
във всички страни-членки на ЕС, но при други темпове и
пропорции. В Унгария, броят на стопанствата намалява
с 22%, а на големите ферми се увеличава с 18%. В Румъния
броят на стопанствата намалява с 8%, а на големите ферми се увеличава с 35%. Докато в България намалението е
почти наполовина (-48%), което е за сметка основно на
малките и средни ферми, а големите (над 10 хектара) стопанства се увеличават с 46% (от 4220 на 6160 броя).
В България дисбаланс има и при използването на земеделските площи. За 10 години общата продукция в подсектор „Растениевъдство“ се увеличава с 47,5%, при средно за
ЕС28 нарастване с 11,3%, което обаче се дължи основно на
производството на технически култури (170% ръст – от
772 на 2 088 млн. евро) и житни растения (142% - от 1 095
на 2 651 млн. евро). При всички останали групи растителни продукти има намаление на производството, като наймного е при зеленчуците (спад със 71% - от 1 071 на 311 млн.
евро). И в другите три страни-членки на ЕС има нарастване на растениевъдството, но е по-малко отколкото у нас.
В Унгария повишението е с 37,9%, в Румъния (с 25,7%), а в
Словакия (с 9,3%).
Доста

Цени на селскостопански продукти (лв./тон без ДДС)
Вид
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Домати
Краставици

ХII.2016 г.
283.52
265.95
246.45
291.77
675
803
1438

I.2017 г.
289.66
260.99
247.51
293.34
677
1450
2500

II.2017 г.

294.35
264.31
252.83
295.13
688
1200
2450

III.2017 г.
290
260
250
295
688

1200
2200

Източник: Кофас България, по данни на Центъра за икономически
изследвания в селското стопанство (CAPA), МЗХ и НСИ

притеснително е положението в
животновъдството
където общата продукция на подсектора в България
намалява с 20,2%, докато за целия ЕС нараства средно с
16,4%. И това е съвсем логично, след като има драстично
понижение на селскостопанските животни, като най-голямо е при броя на козите (-52%), докато е отчетен ръст в
Румъния (+67%) и Унгария (+16%), а в Словакия – спад с 4%.
При свинете популацията у нас е спаднала с 31%, докато в Румъния (-28%) и Унгария (-25%) е по-малко.
Популацията на овце в България намалява с 11%, но затова пък нарастване е отчетено в Румъния (+19%) и Словакия (+8%), а спад с 6% в Унгария.
Най-малко е спадът при едрия рогат добитък – с 6%,
но понижението е по-голямо в Румъния (-27%) и Словакия
(-10%), единствено в Унгария е налице ръст от 19%.
Предизвикателствата пред агробизнеса
„2017 година ще поднесе различни предизвикателства
на агробизнеса в България. След възходящи тенденции в последните няколко години вече е дошъл моментът за активно управление на риска. В противен случай производителите могат да понесат доста големи загуби”, обобщава Милена Виденова, управител на „Кофас България”.
Запитана дали секторът ще се справи след евентуално
намаление на субсидиите в следващите години Милена Виденова казва, че предвид Брекзит (излизането на Великобритания от ЕС), както и ако някоя друга страна реши да
напусне ЕС, подпомагането за земеделието ще намалее драстично. И без тези фактори нагласите в Европейската комисия са, че активното субсидиране ще бъде преосмислено
в посока намаляване за периода след 2020 г.
„Българските производители трябва да се замислят как
биха се справили без субсидии. Те трябва да обърнат внимание на биопродуктите, които са луксозният сегмент в
производството, тъй като търсенето им в бъдеще ще
продължава да расте. Трябва да мислим каква да бъде иновацията в сектора, така че да има висока добавена стойност”, препоръча Милена Виденова от „Кофас България”.
Боряна Вулова
2017 АПРИЛ
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Конкурсът „Новите малки” ще отличи
иноваторите в бизнеса със занаятчийски храни
С обща инициатива и учредяване на годишни награди Фондация LocalFood.bg, Slow
Food в България, Националното сдружение на
малките семейни ферми и преработватели
(НСМСФП) и Българската асоциация „Биопродукти” ще отличат най-добрите идеи за
микробизнес в земеделието и храните, стартирали дейност през 2016 г.
Инициативата се финансира от Фондация „Америка за България”.
Целта на годишните награди е да подкрепят създаването и развитието на нови
стартиращи микропредприятия, както и да
насърчат сдружаването между производителите – мисия, обединяваща усилията и на четирите организации в сектора.
Конкурсът се базира на първо по рода си
проучване в България, което анализира стратегиите и тактиките на „новите малки”
при навлизането им на пазара. Резултатите
от анкетата ще покажат как те печелят доверието на потребителите, заставайки със
своите лица до продуктите си, и как успяват да се преборят с административните трудности и да
изпълнят изискванията на регулациите в сектора.
Историите на отличените нови предприятия ще бъдат разказани в медии с национално покритие. Идеята е
с тяхна помощ и с анализ на конкурса да се помогне за изграждането на по-ефективно и устойчиво развитие в производството на занаятчийски храни и на микропредприемачеството.
В надпреварата могат да се включат ферми, пекарни, занаятчийски ателиета, къщи за гости и други микробизнеси в земеделието и храните. Те трябва да са регистрирали началото на своята дейност в периода от 01.01.2016
до 28.02.2017 и да имат не повече от 5 души персонал. Няма ограничение за типа произвеждани продукти. В конкурса могат да участват както производители на първична
продукция, така и преработватели и собственици на обекти за продажба.
Кандидатури се подават на страницата http://www.
localfood.bg/new-small-businesses
Победителите ще бъдат обявени на 10 май 2017 в сайта
LocalFood.bg и Facebook страниците на LocalFood.bg, Slow

Food в България и Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Те ще получат:
 отличителен сертификат „Новите малки на 2016”
 заснемане на индивидуално рекламно видео от мястото на дейността
 специално интервю за Capital.bg
 специално предаване за AgroTV
 популяризиране на бизнеса чрез сайта на LocalFood.bg
и в мрежата на партньорските организации.
Фондация „LocalFood.bg” е инкубатор за малки
стартиращи бизнес инициативи в областта
на храните. Тя развива национална мрежа от
микропредприятия и предоставя експертна
помощ за ефективното им достигане до пазара,
както и за успешното им развитие в дългосрочен
план, спазвайки всички нормативни изисквания.
Освен менторска подкрепа екипа има
мисия да повлияе трайно и на политиките
за малките предприятия в ХВП.
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Докъде стигна конверсията
на лозята в България
Н

овата Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2014 - 2018 и по-конкретно мярката
по нея за Преструктуриране и конверсия на лозята в България е преполовена. И това е повод за равносметка, още повече че и обявените неотдавна данни от „Евростат” дават основание за подобно обобщение.

Къде сме ние
По окончателни данни на „Евростат” за 2015 г. в България се отглеждат 59 991 ха лозови масиви от 45 179 стопанства, което прави по около 13 дка на стопанство, което съвпада и със средните площи за едно стопанство в ЕС.
В 28-те държави от общността се отглеждат 3 190 459 ха
лозя от 2 404 968 стопанства. Това на практика означава,
че изискването на Европейската комисия да се работи активно за конверсия лозовите масиви у нас се спазва, каквато всъщност е и целта да се извърши смяна на сортовия
състав на насажденията с такива, които са класифицирани
със съответните лозарски райони на страната.
Според обобщените данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за последните години и особено след присъединяването на България към ЕС лозовите масиви намаляват два пъти (виж Таблица 1 - Лозята в България 2003 - 2015 г.). През 2003 г. те са били 131 069 ха, докато през 2015 са 62 791 ха. В тези обеми обаче не се включ-

Новите изисквания за подпомагане на
конверсията
През настоящата селскостопанска година има промени в условията за кандидатстване, които са направени в приетата на 4
април 2017 г. Наредба 2 за реда за предоставяне на финансова
помощ по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2014 - 2018.
За кандидатите е важно да знаят, че основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат подкрепа. Имоти, които са били обект на
подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.
Другата промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката за конверсия. С цел защита на финансовия интерес на ЕС мониторингът
на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат
се и нови допълнителни изисквания към кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи
удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в
областта на лозарството.
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ват над 9000 ха пустеещи лозя, за които през последните
години не са полагани грижи поради икономически и социални причини.

У нас преобладават сортовете без защита
Според данните на „Евростат” през 2015 г. в ЕС 2,5 млн.
ха (78%) от лозовите масиви са предназначени за отглеждането на грозде за висококачествено вино. Тук влизат както вината със защитено наименование на произход – ЗНП*
(2,1 млн. ха, или 83% от лозята), така и със защита на географско указание – ЗГУ** (400 хил. ха, или 17%).
У нас обаче преобладават сортовете, които нямат никаква защита - 23 201 ха, или 38,7% от общите площи.
Следват лозовите масиви със ЗГУ - 21 432 ха, или 35,7%, и
най-малко са площите със ЗНП - 15 355 ха, или 25,6%. Подобни са съотношенията на лозовите масиви в Гърция и
Кипър, докато в останалите страни от ЕС, както сатана
ясно, е точно обратното – повечето са със ЗНП и почти
пет пъти по-малко са със ЗГУ.
Данните на МЗХ показват, че в България има и 2803 ха за
лично ползване, които не влизат в общата схема за конверсия и преструктуриране.
В България най-много масиви има в Югозападния регион 33.2% от всички лозя в страната, сочат още данните на
„Евростат”.

Кои са лидерите в Европа
В същото време Испания е страната в ЕС с най-много
земя, предназначена за грозде за вино - 941 154 ха (30% от
всички лозя в ЕС). Следва най-големият европейски производител на качествени вина Франция – с 802 896 ха (25%), и

Таблица 1: Лозята в България 2003 - 2015 г.
(в хектари)

Таблица 2: Структура на лозята в България
при старта на Програмата 2014 - 2018 година

Година

Лозови насаждения
в стопанствата

Лозя извън земеделските стопанствата

Общо площи с лозя

Възрастова структура

Площи (хa)

% от общата
площ

2003

103 019

28 050

131 069

До 3 години

1 378,09

2,28

2004

95 551

34 029

129 580

От 4 до 10 години

10 604,95

17,58

2005

94 724

32 118

126 842

От 11 до 20 години

3 175,55

5,26

2006

85 320

43 537

128 857

От 21 до 30 години

3 921,95

6,50

2007

97 387

22 954

120 341

Над 31 години

41 247,46

68,37

2008

88 570

22 246

110 816

Общо

60 328

100%

2009

74 018

27 416

101 434

2010

56 968

25 707

82 675

2011

52 567

25 901

78 468

2012

62 701

14 640

77 341

2013

58 236

4 900

63 136

2014

52 587

10 298

62 885

2015

50 705

12 086

62 791

Източник: МЗХ, отдел “Агростатистика”

на трето място е най-големият износител Италия - с 610
291 ха (19%).
От гледна точка на произвеждащите вино стопанства
обаче нещата изглеждат по доста по-различен начин. По този показател лидерската позиция заема Румъния, която има
855 хил. стопанства (36% от всички в ЕС). Испания е на
2-ро място с 518 хил. стопанства и трета е Италия - с 299
хил. стопанства.
Затова пък Франция е страната в ЕС, където стопанствата имат средно по най-много площ лозя – 10,5 ха. Следват Люксембург (4 ха) и Австрия (3,2 ха). За сравнение - в Испания тази площ е едва 1,8 ха, а в Румъния – само 2 декара.
През 2015 г. Испания и Франция заедно са формирали над
две трети от общата площ за висококачествено вино в
ЕС. Във всяка страна членка с лозя освен в Румъния земята
с грозде за висококачествено вино е с най-голям дял от цялата площ с лозови масиви. Всички или почти всички лозя
в общността се отглеждат с цел производство на висококачествено вино в Германия, Люксембург, Великобритания,
Чехия и Словения, сочат още последните данни на „Евростат”.

Финансиране на конверсията
За новия петгодишен период 2014 - 2018 г. Европейската
комисия увеличи сумата за подпомагане на лозаро-винарския
сектор с 20%, като по общата сума по новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014
- 2018 са одобрени 133.8 млн. евро, докато за предишните
пет година сумата е била 112.6 млн. евро.
Мярката за Преструктуриране и конверсия на лозята е
част от Националната програма, но към нея има и най-голям интерес, а средногодишният бюджет варира от 30 до
35 млн. лева. По обобщени данни на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) при старта през 2014 г. поради големия интерес

Източник: МЗХ

по мярката е отпусната и най-голяма сума - 37.5 млн. лв., и
са били одобрени 71 проекта. През следващата, 2015, са одобрени 56 проекта, а общата отпусната сума е намалена до
34 млн. лв. През 2016 г. има ново понижение до 20,3 млн. лв.
и са били одобрени 44 проекта.
За настоящата 2017 г. процедурата по набиране на заявления за подпомагане ще стартира на 9 май и ще приключи на 26 май и ще се финансират само проекти, чийто краен срок за изпълнение ще приключи през финансовите 2017
и 2018 г. Индикативният бюджет по мярката е 16.4 млн.
лева за 2017 г. и 28.1 млн. лева за финансовата 2018 г., но от
ДФЗ напомнят, че от тази стопанска година има нови изисквания (виж карето).

Фал на старта
Още в първата година от новата Програма през 2014
г. настъпва хаос с приемането на заявления за подпомагане,
тъй като е действал принципът да се приемат заявления,
докато се изчерпи определеният бюджет. Първият прием
в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е
продължил по-малко от денонощие, което е предизвикало
гнева на много лозари, които не са могли да се включат в
кратките срокове. Това е наложило промяна на организацията на прием, което е станало още на следващата година.
Според разписаните тогава правила, след като приключва приема, експерти на ИАЛВ правят проверка дали наистина става въпрос за лозови масиви и отговарят ли кандидатите на изискванията. Ако всичко е наред, се издава удостоверение за право на участие. Не са липсвали и скандални
случаи. Най-фрапиращият, за който си спомнят от агенцията, е за подадено заявление за финансиране на конверсия и изкореняване на лозя, а когато инспекторите на ИАЛВ проверяват на място земите на кандидата, установяват, че те
се оказват язовир.
Друг пропуск е възможността да се получи одобрение от
агенцията, но кандидатът да не подаде веднага документи
за получаване на субсидии, тъй като разрешението на ИАВЛ
е било валидно за две поредни години. Затова през ноември
2014 г. агенцията е издала удостоверения на 65 кандидати,
а само 32 са отишли за първо одобрение за финансиране от
ДФЗ.
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Новият DURON
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следващо поколение в защитата на Вашата техника
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Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,
тел. 02/978 4142; 02/978 5334; факс: 02/978 8256, e-mail: office@lubrifilt.bg

www.lubrifilt.bg

КУЛТУРИТЕ

Оризът в света, ЕС-28 и България

млн. тона

В сравнение с другите житни зърнени култури оризът се характеризира
със специфични ботанични, биологични, екологични и технологични изисквания. В технологично отношение най-характерно е отглеждането под постоянен
воден слой. Това е възможно благодарение на специфичната плитка кореновата система, снабдена с въздухоносна
тъкан, която снабдява растението при условията на непрекъснато заливане с воден слой (анаеробни условия в почвата).
Оризът е много топлолюбива култура, изискваща за поникване над 15-16о С и оптимални условия през вегетацията около
30о С. Водните изисквания след поник479
490са много големи, тъй като смукаването
480 способност на корените473
телната
е
слаба
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не съдържат достатъчно во460
да. Отглеждането
под
449 вода и в течение на
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450 години
няколко
определя специфични
440
изисквания
по отношение на релеф, почва и 430
подпочва, обработка, торене, борба
420
с плевелите
и прибиране. Всичко това,
2009 2010
2011
2012
2013
както и приложението на ръчно разсаждане в азиатските страни, прави културата трудо- и ресурсоемка в сравнение с
останалите житни зърнени култури.
Настоящата статия не цели изясняване на биологичните и технологичните
особености при отглеждането на културата в детайли, а по-скоро – тенденциите
на нейното разпространение и значение
в различни райони на света, включително ЕС-28 и България.

Производство на ориз в света
Световното производство на ориз
в периода от 2009 до 2016 г. отбелязва
значителен ръст през първите четири
години и стабилност – в следващия период (фиг. 1). До 2013 г. глобалното производство е повишено с 9.3% - от 441 до
479 млн. тона, след което остава посто-

млн. тона

Оризът е сред най-важните земеделски култури, с решаващо значение за изхранването на
световното население след пшеницата. По глобални площи е на второ място след пшеницата,
а по обща продукция – на трето след царевицата и пшеницата. Оризът е основна храна на
населението в Азия и Африка и отчасти на Южна Америка. Зърното е високо калорично и лесно
смилаемо, което го прави особено подходящо за тропическите страни. В Европа и България
оризът не е основна продоволствена култура, но намира разнообразно и широко приложение
в европейската кухня, основно като гарнитура към месни или зеленчукови ястия.

янно. Основната част от това производство (над 90%) е концентрирано в Азия
(табл. 1). Китай и Индия са водещите производители на ориз, съответно със 142.1
и 108.1 млн. тона, представляващи заедно 52.2% от глобалната продукция. Първите пет страни (Индонезия, Бангладеш
482
479
и Виетнам) - дават близо три четвърти 471
73.4%, от световното производство през
2016 г.

Табл. 1. Водещи страни в
производството на ориз в света –
млн. тона
Страна
2015
2016
Китай
Индия
Индонезия
Бангладеш
Виетнам
Тайланд
Филипини
Бирма
Бразилия
Япония
САЩ
Пакистан
Камбоджа
Египет
Ю.Корея
Шри Ланка
Общо света

2014

2014
144,6
105,4
35.6
34.5
28.2
18.8
11.9
132.6
8.4
7.8
6.9
6.9
4.7
4.5
4,2
2.8
479

2015
145,81
104.3
36.2
34.5
27.5
15.8
11.3
12.2
7.2
7.7
6.7
6.7
4.3
4.0
4,3
33.3
471

490
480
470
460
450
440
430
420

479
466

482

479
471

449

441

2009

473

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Фиг. 1 Световно производство на преработен
ориз по години - млн. тона
По доклади на USDA FAS 2016 и Faostat за преработено
(шлифовано) зърно

Овес, 22.6
Сорго, 59.8
Ечемик,
148.7

Царевица,
1247.6

Ръж, 12.2
Пшеница,
734.8

Ориз, 471.6

Фиг. 2 Структура на зърнените житни света
през 2015 г. - млн. тона

Между азиатските страни с голямо
производство (от порядъка на млн. тона)
са също Япония, Южна Корея и Непал. В
останалите континенти относително големи производители са Бразилия, САЩ,
Египет и Нигерия, които заедно дават
около 4.8% от световното производство.
Големите изисквания на културата
към вода и температура и трудоемкостта
са основните причини оризът да отстъпва по производство на пшеницата и царевицата в световен мащаб. Увеличената
консумация на животински продукти в
редица развиващи се страни изисква голямо зърнено производство, осигурявана стр. 35
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ДЕБАТЪТ

СВЕТЛАНА БОЯНОВА, ИНСТИТУТ ЗА АГРОСТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ:

Време е да се вземат решения, които
ще повлияят земеделието на Европа
в дългосрочен план
Дебатите за бъдещето на ОСП ще са възможност браншът да се обедини около приоритетите
за страната ни и да намери съмишленици в лицето на други държави членки, за да ги защити.

П

редстоящите промени в Общата селскостопанска политика са важни за България не само от демографска и
икономическа гледна точка, но и от стратегическа. Ако в
Брюксел се постигне политически консенсус и Многогодишната финансова рамка на ЕС бъде одобрена със срок 5 или
5+5 години, то резултатът от бъдещите изменения в мерките и схемите за подпомагане в сектор Земеделие ще се запази за един доста дълъг период от време. Това обаче е доста притеснително не само за общия бюджет, но и за бъдещето на ЕС като цяло с оглед напускането на съюза на един
от нетните му донори, и то в разгара на дебатите. Като
прибавим и несигурната политическа и икономическа обстановка, много трудно ще може да се прецени какъв ще бъде ефектът от промените не само за България, но и за европейското земеделие. Ето защо е изключително важно страната ни да има позиция по отношение на своите приоритети и целите, които иска да постигне в агросектора.
„Това, от което има нужда агросекторът у нас, е информация и диалог. Без диалог няма как да имаме конструктивни предложения и решения за развитие. Важно е също така, когато дефинира приоритетите си,
страната ни да намери съмишленици в лицето на други държави членки, за да има успех. Защото сега е време-
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то да се вземат решения, които ще повлияят земеделието на Европа в дългосрочен план“. Това заяви председателят на Института за агростратегии и иновации
Светлана Боянова и допълни: „Несъмнено ще трябва да
се направят компромиси, важното е обаче да осъзнаем,
че макар и да сме малки, мнението ни има значение.“
Ето защо Институтът за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро ще поканят всички браншови организации да се включат в серия от дебати, посветени на бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след
2020 г. По време на събитията, които ще се проведат
в различни региони на страната през 2017 и 2018 г. участие ще вземат и редица чуждестранни гости – фермери и представители на организации и институции от другите страни членки, международно признати експерти по
ОСП и др. Целта е земеделските производители у нас да се
информират и да сравнят своите приоритети с тези на
своите колеги от ЕС, да видят с кои от тях могат да намерят допирни точки, да почерпят и споделят идеи и да разберат, че и техният глас е важен. Първият от серията дебати ще бъде в Пловдив на 18 май тази година.

от стр. 33

8

а,

но предимно от фуражни зърнени култури12.2
и пшеница.
Ръж,
В структурата на зърненото произПшеница,
водство
(фиг.2) оризът е на трето мяс734.8
то (17.5%) след царевицата (46.2%) и
пшеницата (27.2%), но пред ечемика
(5.5%), соргото (22.2%), овеса и ръжта
(съответно 0.8 и 0.5%).
Ориз, 471.6
В последните десетилетия се наблюдава тенденция за частично изместване на оризовата консумация с
пшеница от увеличаващото се население на Азия.
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Овес, 22.6

1000 тона

Оризът в Китай: 1) Ръчно засаждане; 2) Оризище на равен терен и 3) Също на тераси в планински район

Фиг. 3 Производство на ориз в България от 1970 до 2015 г. - 1000 тона
По данни на Faostat и Агростатистика 2016

Оризът в ЕС-28
На ЕС-28 е се пада малка част от
глобалното производство на ориз. Площите на културата се увеличават от 4,1
млн. дка през 2009 на 4.8 млн. дка през
2014, средните добиви от 601 на 640 кг/
дка, а общото производство от 2.48 на
3.05 млн. тона. Последните са само 0.65%
от глобалното производство.
В таблица 2 са представени данните
за производството на ориз в страни на
ЕС-27. Като топлолюбива култура оризът се отглежда изключително в страните край Средиземно море и Югоизточна
Европа – Румъния и България.
Оризът в Европа не е основна продоволствена култура, въпреки че намира
разнообразно и широко приложение в
европейската кухня, основно като гарнитура към месни или зеленчукови ястия. Заедно със зеленчуци и рибни продукти оризът е характерна специфика на
средиземноморската диета. Степента на
самозадоволяването на населението на
ЕС-27 с ориз е 77.5%, като остатъкът се
импортира
Производството на ориз в ЕС варира
значително по години в зависимост от
температурните условия през пролетта
и лятото. Средният добив през 2014 г. от
640 кг/дка е по-висок от средния глобален, но варира по страни - от 504 в Румъния до764 кг/дка в Испания.

Разнообразното кулинарно използване на ориза

Табл. 2. Площи, добиви
и производство на ориз
в страни на ЕС-28
Площи - Добив - Производство
млн. дка кг/дка
1000 тона
2,47
604
1 490

Италия
Испания

1,22

764

930

Гърция

0,33

699

228

Португалия

0,31

564

167

Румъния

0,13

504

64

България

0,11

550

61

ЕС-28

4,77

640

3 050

Италия е най-големият производител на
ориз в ЕС-28 с почти половината от общата продукция (48.9%). Заедно с Испания двете страни осигуряват четири пети (79.3% от ЕС-27, а Румъния и България
дават само по около 2%.

Оризът в България
Във фиг. 3 е представена динамиката
на оризовото производство в България
през периода от 1970 до 2016 г. (прогнозна оценка). През 70-те години на ХХ

век производството е около 67 хил. тона, в началото на 80-те достига до 74 хил.
тона. След 1990 г. в съответствие с общата криза на земеделието стана бърз срив
до абсолютния минимум от само 5.7 хил.
тона през 1994 г. Последва постепенно възстановяване до 28 хил. тона през
2006 г. и по-бързо до около 55-56 хил. тона през 2010- 2013 г. През 2015 г. е достигнато производството от около 68 хил.
тона, равняващо се на нивото от 70-те
години на ХХ век.
Следователно оризът е една от малкото земеделски култури, която успешно се възстанови след срива през 90-те
години до нивото на 70- и 80-те. Въпреки тежките проблеми, свързани с връщането на собствеността в реални граници,
възстановяването на поливните системи, високите цени на водата и слабото субсидиране. Този процес заслужава
специално внимание и задълбочен анализ.
Проф. Петко Иванов
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FarmGEM – лидерът н
Дълги години английските фермери очаквали пръскачка,
която да бъде здрава, надеждна и производителна.
След появата на пръскачките FarmGEM през 80-те
години на миналия век брандът бързо придобива
висока репутация и не след дългo е на първо място
по пазарен дял на самоходни, прикачни и навесни
пръскачки в Англия. Днес машините FarmGEM успешно
се продават в целия свят благодарение на няколко
ключови предимства: 3-годишната гаранция на
шасито и стрелата, перманентната циркулация
на флуида, високото налягане на изпръскване
на разтвора, GPS подготовката и други.

Хит на пазара - Пръскачката Innovator

Прикачната пръскачка Innovator предлага на фермерите
ефективно решение с работен захват на стрелата 24 м. Въпреки
че има по-малко опции от модела Pioneer, машината притежава
високо качество и здравина. Усилената стрела Series 3 се предлага с работен захват 18, 20, 21 и 12/24 м с двустепенно сгъване.
Тези стрели са с напълно независимо окачване, налице е система за самонивелиране и система против огъване и подскачане при работа върху набраздени и силно неравни терени, както и възможност за електрохидравличен контрол на функциите
им от кабината на трактора. Независимо че машината няма възможност за автоматично следене на колеята на трактора, налице е твърд регулируем теглич - стандарт.
Пръскачката Innovator предлага редица технически решения
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– 5-мембранна помпа със самозасмукване и дебит 210 л/мин,
електронна система за контрол Bravo 4000LS T с цветен дисплей
и автоматичен контрол на нормата, 7 секции на стрелата под
контрол, сензорен монометър, линии за разтвора на стрелата с
диаметър 19 мм, изработени от неръждаема стомана, система за
автоматична рециркулация на разтвора, самонапълване с маркуч и филтър с бърза връзка, регулируема колея, гуми 340/85
R38, светлини за движение по път и регулируеми калници.
Фермерът има възможност да посрещне конкретните си нужди чрез избор на определени опции, които предлага моделът,
сред тях са: хидравлични спирачки, променлива геометрия на
стрелата, GPS оборудване и автоматичен контрол на секциите.

на англичаните завладява пазара в Европа

ЕВЕЛИАНА АЛСКАНЯ, МЕНИДЖЪР
БИЗНЕС РАЗВИТИЕ ВЪВ FARMGEM:

Българският пазар има потенциал
за цялата гама FarmGEM машини
Първата продадена машина в
България е самоходна пръскачка Sapphire II с 4000 л резервоар
и 36 м стрела преди близо 5 години. В България вече работят 9
прикачни пръскачки, 2 навесни,
12 лозаро-овощарски, 10 мулчера, 15 платформи за прибиране
на реколтата, няколко машини
за обеззаразяване на семена.
Българският пазар има потенциал за цялата гама FarmGEM
машини, каза за „Агробизнесът“
Евелиана Алсканя, мениджър
бизнес развитие във FarmGEM.
Тя сподели, че след 6-месечни преговори са избрали своя
най-добър партньор в България фирма Rimex. Римекс се отличава с лидерските си позиции и умението успешно да налага нови технологични стандарти. Това е стабилна компания
с екип от професионалисти, които работят всеотдайно, прилагайки нови
технологични решения в българското земеделие. След като FarmGEM избра да работи с Rimex на територията на България и Македония, нашите
очаквания са дългосрочно и успешно сътрудничество, чрез предоставяне
на фермерите последните технологични решения на бранда.

Актуална информация на тел.: 0879 999 990 и e-mail: info@rimex.bg

АГРОТЕХНИКА

ПАЗАРЪТ

Пазарът на земеделски машини в
Европа се раздвижва

Първите неокончателни данни за пазара на селскостопанска техника в две от трите страни-лидери в Европа – Италия и Германия, показват, че през първото тримесечие на настоящата 2017 г. има нарастване на продажбите, след много
слабата 2016 г. за бранша на Стария континент. Третият голям пазар – Франция, обаче е в латентно състояние.
Това даде основание на експерти от Комитета на асоциациите на производителите на земеделска техника в Европа да прогнозират стабилизиране на пазара и раздвижване на
търсенето и предлагането на агротехника, като се очаква дори ръст от над два процент на продажбите спрямо нивата
от миналата година. Това според експертите се дължи на повишеното търсене на аграрна техника най-вече в Русия, Украйна и Китай, както и в Латинска Америка и някои средиземноморски страни.

Позитивно първо тримесечие в Италия
От данните за регистрация на нова селскостопанска техника в Италия става ясно, че за периода януари – март 2017
г. има значителни увеличения за всички типове агротехника.
Комбинираният ефект от политиката на Европейския съюз
за развитие на селските райони и финансирането чрез Нацио38 | АГРОБИЗНЕСЪТ

налния застрахователен институт ще запази динамиката
на пазара през цялата година, прогнозират от FederUnacoma
(Федерацията на производителите на селскостопанска техника).
За италианския пазар на селскостопанска техника текущата година стартира положително. Броят на тракторите е нараснал с 13.8% до 4438 регистрирани единици срещу 3900 предишната година, превозвачите са се увеличили с
5.3% до 179 разпродадени единици, сравнени със 170 през първото тримесечие на 2016 г., а ремаркетата са повече с 10.6%
до 2108 регистрирани в сравнение с 1906 миналата година.
Комбайните също показват нарастване на продажбите от
38.1%, макар че броят им е все още нисък.
Увеличенията на регистрациите в страната се дължат на
доброто представяне в региони, определяни като най-големите пазари в сектора. Продадените трактори са увеличени
с 14.4% в Емилия Романа, 22.5% - в Ломбардия, 24.7% - в Пиемонт, 18.7% - в Лацио, и са скочили със 73.8% във Венето и с
50.3% в Кампаня. Сред регионите, където се отбелязва спад в
продажбите на трактори, е Сицилия - минус 59,7% - понижението може донякъде да бъде обяснено с факта, че предишните години там е отбелязан значителен ръст.

Оптимизъм и за други пазари
След тежката 2016 г. германският пазар на селскостопанска техника също бележи възход. Тенденцията започна още в
края на миналата година, когато продажбите за последното
тримесечие са нараснали на годишна база с 1,5 процента. Според неокончателните данни на Германската асоциация на производителите на земеделска техника (VDMA) новорегистрираната аграрна техника през първото тримесечие е увеличена с около 2,5 на сто спрямо периода октомври - декември
2016 г.
Други пазари, особено извън ЕС, също бележат възход, смята Бернд Шерер, изпълнителен директор на VDMA. Бизнесът със селскостопанска техника върви изключително добре
в някои от източноевропейските територии – Русия и Украйна, където ръстът през първото тримесечие на 2017 г. е
съответно 50% и 70%, обяснява Бернд Шерер. След значителен спад през последните две години – 2015 и 2016, продажбите на тези два пазара имат изключително висок потенциал
за растеж.
Като цяло на всички пазари расте търсенето главно на машини за обработка на почвата, за засяване и защита на реколтата. По-малък е интересът към комбайните, транспортните машини и доилните агрегати.

Евросубсидиите като двигател на пазара
Раздвижване на пазара се очаква и в някои източноевропейски страни - членки на ЕС, където ще бъдат преотворени
или разблокирани програмите за субсидирано закупуване на земеделска техника. Според индекса на бизнес климата в индустрията на земеделските машини, отчитан от Организацията на европейските производители на машини за селското
стопанство (СЕМА), най-голям ръст ще има на пазара в Полша, където Европейската комисия наложи двегодишна забрана за подпомагане на фермерите със средства за нова селскостопанска техника, и от средата на настоящата година забраната ще падне.
Освен в Полша много добри са перспективите за продажбите на агротехника и в Испания, където също ще бъдат размразени евросубсидии за нова селскостопанска техника, смятат анализаторите от СЕМА.
Очаквания за увеличаване на субсидиите за нова аграрна
техника има и в България. Вече е финализирано договарянето
на 200 проекта от всичките подадени 3165 заявления по втория прием на мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони с бюджет 237 млн. евро, която позволява да бъде закупена нова селскостопанска техника. Според източници
от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) по същия прием се извършва и ранкиране (повторна оценка). При одобрените проекти след ранкирането договорянето на нова техника предстои. Най-вероятно одобрените нови проекти може да окажат позитивно влияние върху пазара у нас, което да се усети
през второто или третото тримесечие.
Дни преди да подаде оставка, бившият изпълнителен ди-

Какво предстои по ПРСР 2014 - 2020 през 2017 г.


Подмярка 4.1.2 - инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства,
трябваше да бъде отворена през януари 2017 г., но заради извънредните парламентарни избори нейното отваряне се отлага. Максималният размер на съфинансиране по мярката е заложен между 60% и 80%. Размерът на проект трябва да бъде
от 1250 евро до 25 000 евро. Общият бюджет е 12 500 000 евро.
Подмярка 4.2 - инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. По индикативен график трябваше да бъде отворена през февруари, но също заради извънредните парламентарни избори нейното отваряне се отлага. Финансирането
покрива между 40% и 50% от проектите, които трябва да са от 15
000 до 3 000 000 евро. Общият бюджет е 85 000 000 евро.
Подмярка 6.1 - създаване на стопанства на млади фермери. Тя
е предвидена за отваряне през юли 2017 г. и ще покрива проекти
до 25 000 евро. Общият бюджет е 41 500 000 евро.
Подмярка 6.4.1 - инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности и дава възможност да се финансира купуването на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер.
Очаква се да бъде отворена през ноември и по нея се покриват
до 75% от проектните разходи, ще се приемат проекти от 10 000
евро до 200 000 евро. Общият бюджет е 50 200 000 евро.

ректор на ДФЗ Румен Порожанов прогнозира, че по втория
прием по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) 2014-2020 ще бъдат подписани за финансиране
общо около 1500 проекта.
Според заетите в бранша у нас земеделските производители ще се насочат отново към лизинговите оферти на банките или към вносители, които предлагат посредничество
за лизинг за купуването на техника. Макар и не с толкова голям бюджет като миналогодишния и през настоящата 2017
г. селскостопанските производители могат да се възползват
от субсидии за закупуване на нова агротехника (виж карето).

Други продукти за финансиране
След миналата много слаба година вносителите на аграрна
техника в България очакват раздвижване на пазара и у нас през
2017 г. не само чрез евросубсидии, още повече че новата селскостопанска политика на ЕС е насочена към субсидиране на
по-малки стопанства. Има и още един стимулиращ фактор за
търсене и предлагане на други продукти за финансиране на нова аграрна техника от банки, лизингови компании и вносители освен евросубсидиите.
Огромна част от машинния парк в земеделието е морално остарял, над 10 - 15 години. Над тази възраст са 75% от
тракторите и 79 на сто от зърнокомбайните, сочат обобщените данни на Министерството на земеделието и храните. При досегашните темпове обновяването на земеделската техника в България е около 2% годишно, а за да се стигнат средните нива за ЕС, където агротехниката над 10 - 15
години (норма за амортизация за Западна Европа) е около 40 на
сто, ще трябват поне 18 - 20 години.
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Изплатени са още над 4 млн. лева по
мярка 10 „Агроекология и климат“
Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 4 милиона лева по мярка 10 Агроекология и климат от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
Извършеното плащане по мярката за Кампания 2016 е
за заявления с направление „Традиционни практики за сезонна паша“ (пасторализъм), както и за такива, които
имат и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.
Ставките, по които се извършва оторизацията на
субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба 7 от 24
февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 Агроекология и
климат от Програмата за развитие на селските райони
2014 - 2020 г.
Финансовото подпомагане на земеделските стопани е
осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет.
Заместник изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните д-р Петя Петкова
се срещна с ген. секретар на Европейската федерация на
производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители на Американската асоциация по соята – Ян
Ван Иес, г-н Яни Адриан Чихая и Мила Бошнакова от департамент „Земеделие“ на американското посолство.
Oбсъдени бяха въпроси, свързани с взаимодействието на браншовите организации и държавните органи по
отношение устойчивото развитие на фуражната промишленост, използването на нови източници на фуражи,
прилагайки подхода на кръговата икономика. БАБХ представи кратка информация за производството на комбинирани фуражи в България, които изцяло отговарят на
изискванията за безопасност и качество.
На срещата се отбеляза, че се поставят ясни граници между ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи в България.
Д-р Петкова съобщи, че се работи съвместно с Министерството на здравеопазването по изготвянето на

Национален план за микробиална резистентност.
На срещата присъстваха директорът на дирекция
„Здравеопазване и хуманно отношение към животните
и контрол на фуражите“ д-р Георги Чобанова и зооинж.
Пенка Манева-Кънева, началник-отдел „Контрол на фуражите“.
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CRISTANINI – господарят
на злия дух в бутилката

Близката връзка с клиентите и широкият обхват на опита на Cristanini
създават условия за разработване на голяма линия от продукти, които да
посрещнат нуждите на клиентите и да решат преди нерешими проблеми.

Кристанини (Cristanini) е създадена през 1972 г. и има международно присъствие в повече от 80 страни. Представена повече от 40 години в Италия и по целия свят, компанията предлага
решения на проблеми в сферата на околната среда и сигурността – отбраната, гражданска защита и замърсяването с химикали и различни видове други замърсители. Сред услугите, които
предлага, са детоксикация, хигиенизиране, продукти със специално индустриално приложение, възстановяване на исторически и други монументални паметници.

Уникалният опит и ноу-хау
на Cristanini са резултат от годините на проучвания, приложно инженерство, производство на аксесоари и оборудване
с цел да се предложат иновативни решения в сферата на премахването на химическо, биологично, радиоактивно и ядрено
(ХБРЯ) замърсяване.
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Близката връзка с клиентите и широкият обхват на
опита на Cristanini създават условия за разработване на
голяма линия от продукти, които да посрещнат нуждите
на клиентите и да решат преди нерешими проблеми.
Научноизследователската програма се осъществява в
сътрудничество с най-прочутите университети, сред които
този в Падуа и във военни лаборатории по целия свят. Доказателство за перфектната работа са 25-те патента, които
е получила компанията. Те са резултат от креативност и интегриран подход, търсене на нови решения на инженерните
проблеми, научни и комплексни технологии.
Cristanini развиват

Бизнес в три направления
Първият е замърсяването, където са лидер в този сегмент,
вторият е борбата с пожарите и третият - почистващи системи

за градската среда. В същото време се предлагат препарати за
почистване на замърсявания, както и продукти, с които се покрива целият процес на изчистване на замърсяванията.
Клиентите на Cristanini могат да получат всичко – експертна
помощ, уреди, устройства, препарати – всичко необходимо. Компанията има богат опит във всяка област на бизнеса си и е водещи в рамките на НАТО, като присъства на практика във всички
страни на организацията, а също и извън нея. Тя предлага помощ и може да се намесва и при терористични атаки. Гарантира сигурността на всички големи събития, например на всички
олимпийски игри, като осигурява всичко необходимо в случай
на атака.

Продуктите на Cristanini
са особено популярни в скандинавските страни и Великобритания, както и в много други държави. Фирмата вижда възмож-

ност за разработване и на българския пазар.
Cristanini прилага в работата
си философията един-една-едно
– един оператор, една машина, едно продуктово предложение
– по всяко време и навсякъде. Продуктите, които компанията
предлага на клиентите си, са специално създадени според техните потребности.
Освен военната индустрия и гражданската защита от продуктите на Cristanini може да се възползват и общините – високо
ефективните машини почистват графити, дъвка и постери, както
и замърсени повърхности на сгради.
Cristanini предлага например три различни типа мобилни лаборатории - Biolab, Chemlab и Bio/Chem. Лабораториите имат
възможността да работят при пълна автономия благодарение на
наличното работно пространство, достъпно за персонала в лабораторията. Те са екипирани така, че да работят поне 72 часа.
Тези мобилни лаборатории могат да осъществяват работата си в

замърсена среда благодарение на филтриращата система.
За да се избегне рискът от замърсяване на самите лаборатории, те имат „затворено“ пространство за персонала, преди да
влезе във входа на лабораторията.
Освен това Cristanini разполага и с лаборатория на колела Vire. Това е превозно средство за първа помощ за екипите и
е оборудвано така, че да разпознава ХБРЯ отпадъци и токсични
вещества от природни катаклизми, промишлени аварии, инциденти или терористични атаки. Лабораторията осигурява първоначално разпознаване и идентифициране и осигурява бързо
специфична информация, което позволява незабавна реакция
от страна на други експерти, които да омекотят ефектите в резултат на ХБРЯ инциденти.

Сигурно почистване на замърсяването
Системата Sanijet дава огромни предимства – бързо
обучение за използването й, намаляване на физиологичния
и психологическия товар, намаляване на работните часове
на обслужващия персонал, по-малък логистичен отпечатък
по отношение на тегло и обем на съхранение, транспорт и
значително спестяване на разходи за персонал.
Според специализираното военно издание Jane’s, оръдието Sanijet за почистване на ХБРЯ замърсяване на Cristanini
е господарят на злия дух в бутилката. То осъществява всички фази на почистване на замърсяването и нуждата от друга
машина отпада.
Един-единствен войник може да се справи със замърсяването чрез прилагане на препарата ВХ24, който е основен
в борбата с токсичните вещества и замърсяването. Това е найефективният мултифункционален, екологичен и антикорозивен
детоксикиращ препарат на пазара, който неутрализира както химическите, така и биологичните замърсители, като в същото време поляризира радиоактивните частици. ВХ24 също така може
да предотвратява замърсяването и да играе хигиенизираща роля.

Други препарати, които се използват, са:
• ВХ29 – използван за премахване на замърсяване от хора, с
формула, наподобяваща тази на шампоана.
• ВХ30 е симулант на ВХ24, който добавя реализъм към обучението.
• ВХ40 е пенест продукт за почистване на самолети и срещу радиоактивни частици.
• ВХ34 е единственият препарат, който не е воден разтвор и се
използва за почистване на чувствително оборудване.

Водната мъгла срещу пожарите
Обичайно огънят се разпалва при наличието на запалител, кислород, искра и последващата висока температура в резултат от
нея. Принципът, който е в основата на всички класически противопожарни системи, е елиминирането на поне един от тези три фактора. Например водата охлажда запалителя и елиминира искрата. Прахът и пяната отделят запалителя от кислорода във въздуха,
като забавят реакцията.
Водата, която се осигурява през системата „Водна мъгла“, не действа само като охладител на запалителя, но и забавя реакцията, след като милиони микрочастици насищат околната среда и заменят въздуха (и кислорода) в околната среда. Така с противопожарното оръдие FIRE STOP 200/30 Cristanini, от една страна, охлажда запалителя, а, от друга – потушава огъня.
Освен другите предимства на „Водна мъгла“ тя намалява до минимум водата за потушаване на огъня. При традиционните
противопожарни системи се използва огромно количество вода, която често причинява още щети освен причинените от пожара.

FIRE STOP 200/30 може да използва също така пяна и може да угаси
запален автомобил за по-малко от минута.
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Екологични изисквания
Кестенът се смята за растение на потоплия климат. Добре успява в подножията на ниските до средните пояси на
по-засенчените северни склонове на
планините. Той е взискателен към въздушната и почвената влага и най-добре
вирее в места с валежи над 1000 л на
кв.м.
Кестенът е сравнително топлолюбиво
растение, което изисква 6-7 месеца вегетационен период със средна дневна температура над 10° С, за да расте и плододава нормално. Поврежда се от ранните
есенни мразове и плодовете му не узряват, ако вегетационният период е по къс.
По-подходящи за отглеждането му са районите с по-мека зима и достатъчно валежи. Предпочита слънчеви терени, дълбока, плодородна, богата на органично
вещество, добре дренирана, слабо кисела до неутрална почва (pH 5.5-7.0),. Не са
подходящи тежки и преовлажнени почви, защото се благоприятства гниене на
корените. Кестенът не плододава на сянка. Нуждае се от почвена и атмосферна
влажност. Добре понася наторяването.
Кестенът не е много взискателен към
почвените условия, но да развие добра
коренова система е необходимо почвата
да бъде дълбока и пропусклива. Не успява на варовити почви, както и на студени
и много влажни тежки глинести почви.

Фиг. 2. Географско разпространение на сладкия кестен в Европа

Фиг. 3. Съцветия, женски и мъжки цветове на сладък кестен

Специфики при отглеждането
Кестенът изисква кръстосано опрашване и е необходимо засаждането на поне два сорта, от които единият е добър.
Има и самофертилни сортове, подходящи за малки насаждения. За опрашването си кестенът има нужда от насекоми
(пчели). Цъфти в ранно лято (юни-юли)
и е готов за беритба късна есен (октомври).
Кестените се засаждат през есента
или пролетта. Добре е да се ползват съвременни сортове и присадени растения, защото те влизат много по-рано в
плододаване за 2-4 години, дават по-висок и по-качествен добив. За да поникнат, семената на кестена се нуждаят от
40-60 дни яровизация, при положителни
температури, близки до нулата.
При екстензивна схема на отглеждане
кестенът се засажда на разстояние 9 х12
м или 6 х 12 дървета/дка, а при интензивна схема разстоянието е 4-8 м и броят е 17-50 дървета/дка. Средните добиви
в света са 100 - 700 кг/дка.
Присадените кестенови дървета се
засаждат на разстояния от 6 х 8 до 8 х 8
метра. Празните пространства в младите насаждения могат да се използват за
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Фиг. 4 Плодове на сладкия кестен в различна възраст
временно отглеждане на овощни растения уплътнители (праскова, вишна,
арония и др.). Междуредията може да
се използват и за отглеждане на едногодишни земеделски култури. За получаване на чисти от болести растения за
размножаването на кестените се ползва
методът „инвитро“ (микроразмножаване).

Болести и неприятели
По-важните болести при кестена са
листните петна, сухото гниене на плодовете (след беритбата), мастилената болест и др., а от неприятелите особено
вреден е кестеновият хоботник.От едно
растение в пълно плододаване могат да
се получат от 50 до 250 кг плодове.
Кестените може да се берат на ръка и
със специализирани машини. Създадените вече градини могат да бъдат ползвани 25 - 100 години. Страни, големи

Фиг. 5 Печените кестени са
традиционният начин за
консумиране

производители на сладък кестен, са Италия, Испания, Франция, САЩ, Австралия,
Нова Зеландия, Китай, Великобритания,
Турция, Корея, Боливия, Гърция.
Проф.Петко Иванов

О К А З И О Н
ТРАКТОР CASE MXM 190 - 3 БРОЯ
Спецификация
190
Година на производство 18.7.2005
Мотор часове
2559
Цена
20 000 лв.

190
22.12.2003
924

33 000 лв.

190
22.12.2003
2686

ЗЪРНОКОМБАЙН CASE CT5070 - 4 БРОЯ

30 000 лв.

Спецификация
281
Година на производство 16.7.2002
Мотор часове
3657
Цена
65 000 лв.

281
24.11.2003
3989

75 000 лв.

281
26.7.2004
4182

80 000 лв.

281
26.7.2004
2700

95 000 лв.

ТРАКТОР JOHN DEERE 6630 - 2 БРОЯ

ТРАКТОР JOHN DEERE 7530 PREMIUM

ЗЪРНОКОМБАЙН JOHN DEERE S660i

Спецификация
130
Година на производство
2008
Мотор часове
5500
Цена
70 000 лв.

Спецификация
Година на производство
Мотор часове
Цена

Спецификация
370
Година на производство
2013
Мотор часове двигател - 1362 / вършачка - 873
Цена
300 000 лв.

130
2008
6200

70 000 лв.

180
2007
2271

100 000 лв.

ХЕДЕР ЗА CASE CT5070 ЗА ЦАРЕВИЦА- 4 БРОЯ
Цена

12 000 лв.

ХЕДЕР JOHN DEERE 622R

Спецификация
Година на производство
Цена

АДАПТЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ZAFFRANI

6,7 метра
2013

30 000 лв.

Спецификация
Година на производство
Цена

8 реда
2009

5 000 лв.

ХЕДЕР ЗА CASE CT5070 ЗА ПШЕНИЦА- 4 БРОЯ
Цена

12 000 лв.

АДАПТЕР ЗА ЦАРЕВИЦА FANTINI L02

ХЕДЕР ЗА CASE CT5070 ЗА РАПИЦА- 4 БРОЯ
Цена

12 000 лв.

Спецификация
Година на производство
Цена

8 реда
2008

5 000 лв.

КОЛЕСАР ЗА ХЕДЕР BICCHI BPB30 CF

Спецификация
Година на производство
Цена

--2008

5 000 лв.

Запазени машини на изгодна цена!
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