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МОТОРНИ МАСЛА

Schmierstoffe Bayern GmbH произвежда
и доставя смазочни масла
в цистерни или бутилирани
в стандартни опаковки от
1000, 200, 60, 20, 5 и 1 л.

Серията Lube Truck V-LA
Това са най-новите нископепелни от висок
експлоатационен клас масла на синтетична
основа за двигателите Tier IV с ЕGR, DOC, DPF
(John Deere) или SCR, DPF технология CNH ,
AGCO, SAME DF. Изпълняват предписаните
от ОЕМ интервали за смяна на маслото на
500 моточаса. Маслата с вискозитет 10W-40
и 15W-40 показват много добри резултати в
междусменния интервал и при температури
от –20°C до +45°C, характерни за България.

Серията Lube Truck LA
Отговаря на изискванията на двигателите
TIER III, включително тези с EGR, но без DPF
филтър. Технологията на тази серия масла
изпълнява ОЕМ предписанията за смяна на
500 моточаса и дори ги надвишава.

Серията Lube Truck FE-X
Предназначена е за TIER II и TIERIII двигателите, като с полусинтетичния си състав определя междусменния период на 250 моточаса.

Farm UTTO хидротрансмисионното
масло
Използва се за трактори с трансмисия
Power Shift и респективно мокри спирачки. Класът API GL-4 покрива основните
Allison C-4 и CAT TO-2 изисквания. Покрива и OEM спесификациите на JOHN DEERE
- J20C/D; CASE - MAT 3505 / MAT 3525 /
MS1204, MS1207, MS1210; NEW HOLLAND –
NH420A, MASSEY FERGUSON - MF 1110/1141
и др.

Трансмисионните масла Lube EP (80W-90, 85W90 и т.н.) са диференциални , крайните предавки
на машината работят много добре в хипоидни
зацепвания, при повишено плъзгане и механизмите за блокаж на диференциалите.
Хидравличните Lube Hydrauliköl HLP са универсални масла категория HLP по DIN 51 524, Part 2
и вискозитети по ISO 10, 22, 32, 46, 68, 100.
Портфолиото на Schmierstoffe Bayern GmbH
включва още индустриални, автомобилни масла
и такива със специално приложение.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛА SPEEDWELL:
тел. 0879 999 990 • info@rimex.bg • www.rimex.bg

РЕДАКТОРЪТ

Пенка Каменова, главен редактор

Европарламентът
дава заден за
големите ниви
Повече от 15 години Европейската комисия води обща
селскостопанска политика, до голяма степен подчинена на
предоставянето на директни субсидии на основата на единица площ. Например, когато субсидиите бяха между 150 и
200 евро на хектар, се даде огромно предимство на големите фирми, които развиват индустриализирано земеделие.
Така постепенно големите изтласкват малките земеделски
стопанства от пазара и концентрират големи площи обработваеми земи. Въпреки че това има и добри страни, защото по този начин рязко нараснаха инвестициите в земеделието, Европейският парламент определи тази политика като
неправилна.
След задълбочен доклад евродепутатите приеха на 27 април 2017 г. Резолюция относно актуалното състояние във
връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС и поискаха промяна на водената досега политика и да се създадат условия за улеснен достъп на земеделските стопани до земята. Основната грешка, която отчитат евродепутатите, е, че е
създадена свръхконцентрация на земеделска земя в целия
Европейски съюз. По данни на „Евростат”, които се посочват в директивата, в страните от общността земеделската земя е съсредоточена като собственост или като отдадена под
аренда в малко на брой земеделски производители. През
2013 г. само 3,1% от земеделските стопанства в ЕС-27 са контролирали 52,2% от земеделската земя в Европа. Според ЕП
тази тенденция продължава в разрез с устойчивия и многофункционален европейски модел на земеделие. Колко сериозен е проблемът? В броя ще намерите отговор и на още
въпроси, свързани със закона за опазване на земеделската земя, пазара с нивите, арендата…

ЕВРОБИЗНЕСДАМА

ГАЛИНА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА

Да сбъднеш мечтата си българска
Какво би накарало момиче, което завършва
финанси в САЩ, да се върне у нас? Едва ли
предполагате, че отговорът е земеделие.
Звучи невероятно, но е истина. Младата жена,
предприела тази рискова според много българи
стъпка, е 34-годишната Галина Пейчева-Митева.
Тя гледа 17 хиляди декара земя в района на
пловдивската община Раковски и старозагорската
Братя Даскалови. Грижи се за 500 декара винени
лозя, 260 дка лавандула, има площи с жълта акация
и бял трън, кориандър, няколко хиляди декара
люцерна, постоянно затревени площи за косене,
отглежда и някои от традиционните зърнени
култури, сред които слънчоглед и пшеница.
Семейна е, а със съпруга си са добър екип.
- Когато заминах за САЩ, за да продължа образованието си, изобщо не мислех да се връщам в България. Учих здраво, исках да се реализирам и през ум не ми минаваше, че мога да се върна в България, камо ли да стана фермер. И така
до 2006 г. В България намерих шанс и възможности за реализация, открих професията, която ми доставя удоволствие
и радост, сбъднах и продължавам да сбъдвам мечтите си.
В началото по идея на бащата на Галина семейството започва да купува земеделска земя с инвестиционна цел. Захванали се със земеделие без големи очаквания, тъй като семейството има и друг основен бизнес. Земеделието обаче е бизнес, изпълнен с предизвикателства, много динамичен и интересен. И младата дама вместо финансист станала земеделски производител. Кандидатствала с проекти по оперативните програми, които „набавили” нужната съвременна
техника, съоръжения и модерно силозно стопанство. И понеже техниката донесла постижения и резултати, се запалила още повече.
- Наред с успехите има и рискове и трудности, фермерите зависят изцяло от природата и затова тази професия
е много истинска, „работим” с природата. Тя ни смирява.
Припомня по безспорен начин, че не човекът е най-важни-
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ят фактор в производството. Фермерството е и съзидателна професия с реален отзвук в света около нас, защото хората потребяват и ще продължават да потребяват
храна, и то качествена. Проблем е, че липсват млади хора
в сектора, но това важи за цяла Европа. Затова трябва да
се даде гласност на успехите в земеделието и младите хора
да повярват, че всеки, който иска, може да се занимава със
земеделие. Затова не са нужни хиляди декари земя, а разум и
предприемчивост. Върху 5 дка може да се посадят зеленчуци, върху 10 дка – да има овощна градина. Не вярвам, че бъдещето е само в зърнопроизводството и преориентирах
бизнеса си в нови направления. В моето портфолио присъстват много нетипични за зърнопроизводител култури.


Реколтата от бял трън и жълта
акация е договорирана авансово с голяма
фармацевтична компания. Кориандърът
също е застъпен, тъй като тази недотам
популярна у нас подправка е много търсена
в Южна Азия. Затова цялото количество,
което Пейчева добива, е насочено за износ.


Интересна като култура за Галя е люцерната. Тя е и предизвикателство, защото за кратко време се добива голям
обем продукция. Чисто логистично по-трудно се организират прибирането, транспортирането и съхранението й.
Люцерната Галина продава на животновъди и преработватели, сеното от затревените площи – също. Пшеницата от години реализира с един от най-големите производители на хляб в България, което е повод за гордост на
семейството. Най-голямата й страст са лозята. На три
етапа от 2007 досега по програма са създадени масивите със
совиньон блан, шардоне, мускат отонел, каберне и мерло. С
тях тя печели през 2014 г. приза на БАСФ за най-добре стопанисвано лозе въпреки трудната и неблагоприятна година.
Гроздето се прибира изцяло на ръка и се продава на най-добрите изби в страната.
- Планираме тази есен да засадим 100 декара маслодайна
роза. Ще засеем и 1400 дка памук. Направихме почвени анализи и установихме, че нашите типове почви са много подходящи за отглеждането на тази култура. Освен това в региона на Централна Южна България години наред той е бил
традиционен. Памукът е много търсен в съседна Гърция, където сключих договор за изкупуване на продукцията ми. Тази година ще наемем памукокомбайн за прибирането му, но
много се надявам, че ще закупим и собствен в бъдеще. Имаме намерение да се снабдим с инсталация за добив на лавандулово и розово масло и да излезем на международния пазар

с висококачествен продукт.
Галя притежава голяма част от земята си и следи особено стриктно за здравето на почвата и растенията. От запазването на почвеното плодородие зависи устойчивостта на земеделието. Здравето на почвата и растенията,
съхранението на влагата, щадящите почвообработващи
технологии, сеитбооборотът, покривните култури и модерните технологии за растителна защита са от изключителна важност. Ние сме просто ползватели и пазители на
земята, която от нашите предци трябва да предадем на
нашите деца и внуци. Галя инвестира в бъдещето защото
точно тези вложения се отплащат.
- Работим с основните мултинационални фирми на пазара за растителна защита. Те са много силен партньор на земеделците, откликват при нужда, дават точни, правилни
и адекватни съвети, предоставят ноу-хау на световно ниво, имат адекватен поглед върху ситуацията в земеделието
на национално равнище.
Пейчева е убедена, че евросубсидиите няма да бъдат
спрени, но участието на българските фермери в диалога за
бъдещето им е от абсолютна необходимост за правилното им дефиниране. Никой в Брюксел не говори за премахване, а за преструктуриране – в това лично се убедила през април на форум за бъдещето на земеделието в Брюксел. Пари
ще има, но те ще са насочени към изпълнението на определени цели, които да доведат до устойчивост на сектора, съобразени с екологията и с околната среда. Ще бъдат свързани с биопроизводство, с опазване на почвите и водите, с
предотвратяване на почвената ерозия, със запазване на биоразнообразието. Важно е българските фермери и браншови организации да участват в диалога с Европа, за да дефинират ясно общи цели и приоритети, които да защитят
интереса на българското земеделие след 2020 г.
- Аз лично съм оптимист, вярвам, че земеделието не само има бъдеще, то е бъдещето. Давам си ясна сметка, че
без Европейския съюз и в частност държавата постигнатият прогрес нямаше как да се случи. Трябва да признаем,
че секторът в България напредна много в кратки срокове.
У нас бе направен сериозен скок за кратко време. Направихме за десетина - петнадесет години това, за което на Европа са й били нужни 80 години. И се справяме, въпреки че
имаме най-ниските субсидии, което значи, че сме конкурентоспособни.
Галина Пейчева-Митева е оптимист и е убедена, че двамата й синове ще продължат бизнеса. Те все още не са пораснали достатъчно, но единият вече казва, че иска да стане фермер. Вероятно това ще се случи. Хубаво е това да искат и други момичета и момчета, все пак българската земя
е прекрасна!
Янка Апостолова
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МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ:

Основен приоритет –
стабилност в доходите на фермерите
Над 80% от договорените
проекти по първия прием на
подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от
Програмата за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г.
са свързани със закупуването
на земеделска техника.
Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
при откриването на десетото издание на
Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2017
на летището в Стара Загора. По думите му
при втория прием по подмярката, който в момента се обработва, ситуацията е
идентична.
Министър Порожанов допълни, че
един от основните приоритети на ми-
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нистерството е по-голяма стабилност в
доходите на българските фермери и инвестирането в модерна селскостопанска
техника е от голямо значение за това. До
края на този програмен период фермерите разполагат с 5,4 милиарда евро за
директни плащания. Отделно в периода
2014 - 2020 г. за България са предвидени около 2,3 милиарда евро за мерки по
Програмата за развитие на селските райони. Министърът подчерта, че е много
важна темата за бюджета в новия програмен период. „Многогодишната финансова
рамка, която се надявам да бъде подготвена до края на 2017 г., ще бъде без една водеща икономика - Великобритания.
Това означава, че като цяло финансовите параметри и възможностите за разходи ще бъдат намалени“, заяви още Румен
Порожанов.
От дългосрочна програма за развитието на сектор „Земеделие” се нуждае
страната ни. Мнението е на председателя
на управителния съвет на БАТА АГРО То-

дор Николов. По думите му статистиката
сочи драстичен спад в пазара на техника,
а лошото му състояние пък прави неконкурентна продукцията на земеделските
стопани. Според Николов е необходима
и промяна във фонд „Земеделие” по отношение оценката на проектите.
В тазгодишното изложение участват 218 фирми на изложбени площи от
35 000 кв. метра. От тях над 1000 кв. метра бяха за сектор „Животновъдство“, на
който за първи се поставя акцент. Съпътстващата програма на събитието отново беше с практическа насоченост към
бенефициентите по европрограми в земеделието. По думите на организаторите БАТА Агро вече ще се провежда само
веднъж годишно, защото фирмите - вносителки на агротехника, вече сами презентират машините на полето.
Най-мощна демонстрация на машини в действие на БАТА Агро 2017 направи
фирма Rimex technologies (виж на стр.24).

За устойчиво земеделие адекватно финансиране
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов участва в
неформално заседание на съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Малта

България настоява за постигането
на устойчиво земеделие да има
адекватно финансиране от Общата
селскостопанска политика.


Това заяви министърът на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов на неформално заседание на
Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство
в град Валета, Малта. То се проведе в периода 21 - 23
май 2017 г.
Темата за обсъждане беше „Промените в климата
и водните ресурси в ЕС – възникващи предизвикателства пред селското стопанство“. Позицията на Бъл-

гария, изразена от министър Порожанов, е, че е добре
да бъдат запазени мерките от първия и втория стълб
на ОСП за смекчаване на последиците от климатичните изменения. Той уточни, че това трябва да са мерки,
които са доказали своята ефективност. Даде и пример
с Програмата за развитие на селските райони като подходящ инструмент за бърз трансфер на научни знания
към фермерите. Постигането на устойчиви резултати
обаче е възможно едва когато се полагат индивидуални
усилия от всеки земеделски производител по отношение на опазване на климата и водните ресурси.
Извън основната тема на срещата в Малта министър Порожанов проведе и неформални консултации с
висши представители на Европейската комисия, както и с колегите си от триото, което предстои да
председателства Съвета на ЕС през 2018 г. за координация на политики и приоритети.
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Акцент върху животновъдството
20 фирми от цялата страна показаха последни новости в сектора

П

осетителите на БАТА тази пролет имаха възможност да разгледат оборудване за животновъдни
ферми, мобилни халета, електропастири, хранилки, поилки, делители, фиксатори за доене, ветеринарномедицински инструменти.  
На агрошоуто в Стара Загора бяха представени фуражни добавки за животните, както и други продукти
за земеделието – почвени подобрители, биостимуланти, фуражораздаващи смесителни ремаркета.
На БАТА Агро можеше да се види и тест за увеличаване на репродуктивността на кравите. Тестът представлява имунохроматографски метод, с който се установява кой е най-точният момент за осеменяване на
кравите.
След като се конкретизира моментът и кравите бъдат осеменени, на 27-ия ден може да се определят всички небременни крави. Тестът дава още една информация
– кога е възможно да се повтори осеменяването.
Беше представен и специален тест за откриване на
кетотела в кръвта. С него може да се определя завишеното ниво на тези кетотела, които водят до китозната болест. Чрез теста е възможно да се контролира
хранителната дажба на животните.
Другият презентиран тест беше за контрол на субклиничния мастит, което също е една добра превенция срещу маститната болест.
Посетителите имаха възможност да разгледат и
филтър, с който може да се реши проблемът със соматичните клетки. Самият филтриращ елемент намалява соматичните клетки до 60%, а оттам намалява
и бактериите наполовина, защото те не се движат в
свободно състояние в млякото, а са закачени за соматични клетки, косми и други замърсители в млякото.
Специалните ръкавни филтри, които бяха изложени, заместват хартиените чорапи и тензуха, които се
използват за пречистване на млякото. Чрез тях то се
пречиства напълно от фини замърсители, които досега са убягвали, защото хартиеният чорап се накъсва, разширява се и пропуска цялата мръсотия, докато ръкавният филтър е здрав и е с около 20 микрона дебелина.
Много добро решение за всеки фермер, който преработва мляко, е машина, която чрез спрей прави пълна
дезинфекция на помещението. Машината превръща дезинфектанта в газообразна суха мъгла – няма мокрене и
достига навсякъде.
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ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ФОРУМ

СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

България предлага въвеждане
на QR код за вината

„България предлага да се въведе QR
код за вината, който да бъде поставен на етикетите на всяка бутилка.
Чрез прочитането му от мобилно
приложение на смартфон потребителят бързо ще получи подробна информация за регион и година на производство, сорт, вкусови качества и потребителска оценка.“ Това съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж.
Красимир Коев на 40-ия юбилеен Световен конгрес по лозарство и винарство, който се проведе в София. Красимир Коев обясни, че идеята е резултат от съвместна работа на лозаровинарската общност в страната ни,
администрацията на Изпълнителната агенция и Министерството на земеделието, храните и горите. Целта
е да се внедряват практични иновации за целия винарски сектор, които
да достигат бързо до голям брой хора
по целия свят. „По този начин напит-

ката става разпознаваема и всеки потребител ще има достъп чрез приложение на мобилния си телефона. С QR
кода купувачът ще има възможност да
следи рейтинга на дадено вино“, допълни инж. Коев. По думите му възможността да се оцени на момента вино,
което е дегустирано, ще създаде нови
перспективи пред производителите и
любителите на напитката.
Инж. Красимир Коев каза още, че
провеждането на Световния конгрес
в страната ни дава шанс да се увеличат както чуждестранните инвестиции, така и реализацията на по-големи
количества български вина извън граница. Само до края на годината той очаква ръст на експорта с 30%, а за следващата – дори удвояване.
Жан-Мари Оран, генерален директор на Международната организация
по лозата и виното (OIV), посочи, че
се наблюдава тенденция на пренасочване на консумацията към по-нискоалко-

холни винени напитки в сравнение със
спиртните. По думите му потребителите консумират по-малко, но покачествени вина.
Президентът на Международната
организация по лозата и виното проф.
д-р Моника Кристман открои климатичните промени като основно предизвикателство пред лозаро-винарския сектор. Тя похвали България за
перфектната организация на световния конгрес по виното и изрази убеденост, че всичките над 500 участници
във форума ще се върнат отново у нас.
Проф. Кристман коментира, че въвеждането на QR код ще е прекрасен начин за получаване на допълнителна информация от потребителите, но се
пошегува, че дигитализацията не бива
да измества дегустацията. През 5-те
дни на световния конгрес по виното в
София са приети 22 резолюции, както
и са изнесени 280 доклада от представители на 33 държави.
2017 ЮНИ | 11

Комплексни решения
и нови предложения
В четири поредни дни ДюПон Растителна Защита представи на земеделските
производители от ключови региони в страната успешни и наложили се решения, както
и нови предложения за растителна защита на пшеница, царевица и слънчоглед.

П

ри голям интерес от страна на земеделските производители ДюПон Растителна защита представи своите ключови
продукти за защита на основните полски култури в реални условия на опитните си полета в регионите на Бяла Слатина, област Враца, Славяново и Градище, област Плевен, и Гавраилово,
област Сливен.
При житните култури бяха представени вече наложилите се
и доказани в практиката решения за отличен контрол на плевели и болести.
Земеделските производители имаха възможност намясто да
се убедят в качествата на представените хербициди Гранстар®
Супер, Рефайн™ Екстра, както и два нови дву- и трикомпонентни хербицида, които ще бъдат предлагани на пазара през следващите години.
За контрол на болестите на земеделските производители бяха представени както утвърдилите се вече фунгициди Кредо™
600 СК, Аканто™ 250 СК и Аканто™ Плюс, така и новото предложение на ДюПон за следващата година Сиелекс™.
Кредо™ 600 СК може да бъде приложен в доза 150 мл/дка
във фаза първи, втори стъблен възел на културата (Т1) или покъсно, във фаза флагов лист (Т2)
Благодарение на състава си и на едно от съдържащите се в
него активни вещества, хлороталонил, Кредо™ 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патоге-
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ни, като осигурява продължително предпазно действие, дори и при много влажни условия. Не случайно хлороталонил е
най-използваният фунгицид в растителнозащитните програми
при житни култури във Великобритания. За да се извлече максимумът от предпазното действие на продукта, Кредо™ 600 СК
трябва да се прилага превантивно, преди развитието на симптомите. Пикоксистробин е най-новата генерация стробилурин
и единственият с пълно системно действие, защитаващ и новия прираст след приложение. Освен ефективната му защита
срещу болестите пикоксистробин притежава и силно физиологично действие, което се изразява в стимулиране на фотосинтезата, културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва
допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и
устойчивостта на стресови фактори на околната среда..
Аканто™ Плюс е вече добре познат на земеделските производители и отзивите на тези, които му се довериха, са изключително позитивни. Аканто™ Плюс е системен, широкоспектърен фунгицид, като представлява суспензионен концентрат
(СК), съдържащ 200 г/л пикоксистробин и 80 г/л ципроконазол.
Комбинацията от двете взаимно допълващи се активни вещества, от една страна, е гаранция за широкия спектър на действие на продукта, а от друга, е предпоставка за минимализиране
на опасността от развитие на резистентност. Другото му предимство е силният физиологичен ефект, който оказва върху
растенията. Културата по-лесно преодолява стреса, повишава

устойчивостта си срещу неблагоприятни климатични фактори,
подобрява усвояването на азота и водата, и като цяло добивът
е по-висок.
За да се извлече максимумът е най-добре Аканто™ Плюс да
се използва в доза 60 мл/дка за второ фунгицидно третиране във фаза флагов лист на културата. Аканто™ Плюс притежава силно изразено предпазно и лечебно действие, като нашата
препоръка е да се прилага превантивно или в ранни етапи на
развитие на болестите, преди видимите симптоми да са се развили. Навременното му приложение може да предпази посевите за дълъг период от време в зависимост от интензивността на
нападение и климатичните условия.
Препоръчваме Аканто™ 250 СК за първото фунгицидно третиране, като даваме възможност на земеделските производители за избор на партниращ продукт в зависимост от степента
на нападение и вида болести, като нашата препоръка за найдобър партньор са фунгициди на база чист епоксиконазол.
Новото предложение на ДюПон – Сиелекс™ е комбинация от
карбоксамид (SDHI) и триазол за контрол на широк спектър от
болести. Неговата продължителна защита, превантивно и лечебно действие, както и силно изразеното растежно регулаторно/физиологично действие спомагат за постигането на постоянни високи добиви дори и при неблагоприятни условия.
За контрол на плевелите при царевица на земеделските
производители бяха представени Принципал™ Плюс и новият
хербицид Ариго™.
Принципал™ Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата и се отличава с множество предимства благодарение на отличното

взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал™ Плюс, земеделският производител получава широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз
инициален ефект, няма нужда от хербициден партньор, удобен
за работа, и няма ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.
Принципал™ Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90.
Ариго™ ВГ е нов широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели при царевица само с едно третиране. Ариго™ ВГ е надежден, сигурен
и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение.
Ариго™ ВГ е хомогенна гранулирана смес, разтворима във
вода (ВГ).
Ариго™ ВГ е мощна комбинация от три активни вещества никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктът се прилага в доза 33 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90 от 2-ри до 8-ми
лист на царевицата.
В редица проведени опити както в България, така и в останалите държави от Европа, Ариго™ ВГ се доказа като мощно ново
предложение, съчетаващо в нова формулация два от водещите продукти за контрол на житните плевели с отличен противошироколистен хербицид с почвен ефект, създавайки нов стандарт в контрола на плевели при царевицата.
За контрол на плевелите при слънчоглед беше представена
добре познатата на земеделските производители технология
ЕкспресСън®. 

2017 ЮНИ | 13

ЗОЗЗ

ЗАКОНЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ:

Политически скандал
или поредно отлагане на голям проблем

П

ървият съвместен законопроект, който беше внесен от управляваща коалиция между ГЕРБ и Обединените патриоти в новото 44-то Народно събрание, претърпя фиаско и бързо беше оттеглен под натиска на
улицата, както се изразиха някои депутати. Други народни
избраници успокоиха потърпевшите, че оттеглянето е временно и предлаганите поправки в Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ) ще бъдат внесени след време, тъй като проблемът е голям и не е решен, а само отложен.
Опозицията, не беше единна, но според някои нейни представители си записа „червена точка”, защото БСП спрели
законопроекта. Управляващите бяха обвинени, че продължават да действат на парче, без да съгласуват предварително
намеренията си.

Ощетените
Истината е, че оттегленият законопроект ощетява хиляди собственици, които няма да могат да строят в парцелите си, въпреки че са променили предназначението на земеделската си земя. Действащото законодателство задължава притежателите на земя с променен статут, с право на
строежи да завършат проектите си за 6 години. Този срок
беше 23 май 2017 г. и след тази дата земята отново става
земеделска и строителството върху нея се забранява.
Ден след оттеглянето на законопроекта министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна
с представители на собственици на земи, които имат интерес от промените. Според тях ощетени ще бъдат над
8000 дребни земеделски стопани и собственици на малки
парцели, които притежават над 14 000 парцела с променено
предназначение в цялата страна и ще загубят инвестираните досега средства, включително за административни разходи, а онези, които са теглили кредити, може да фалират.
Повечето от имотите били във вътрешността на
страната и около 1800 са близо до морето, с което опровергаха протестиращите пред парламента екозащитници,
че след промените ще бъде съсипано Черноморието около
поречието на Камчия, Несебър, Поморие и Созопол.
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Политически престрелки


Формалните обвинения на протестиращи екозащитници
пред Народното събрание срещу законопроект за изменение
на ЗОЗЗ бяха, че защитава лобистки интереси.
След като на председателски съвет на коалицията ГЕРБ уверили Обединените патриоти, че законопроектът влиза за обсъждане в пленарната зала, на следващия ден след протеста
председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви на коалиционните си партньори, че партията оттегля подкрепата си,
„тъй като не е добре още в първите дни на 44-тия парламент да
има протести под прозорците на Народното събрание”.
След това на брифинг двамата вносители обясниха защо
се оттегля законопроектът, като казаха „заради политически
спекулации”. Десислава Танева от ГЕРБ заяви, че оттегля подкрепата си, въпреки че не отговаря на истината създадената в
последните дни представа за законопроекта, като обслужва големи инвеститори по Черноморието. На свой ред Йордан Апостолов от Обединените патриоти обяви, че без ГЕРБ този закон
не може да мине и затова го изтеглят от парламента.
Част от опозицията от БСП атакува законопроекта преди
протестите, затова левицата беше обвинена, че е организирала протестите. Депутатите на БСП обаче не бяха единни и нейни
членове подкрепиха законопроекта, тъй като са избрани от райони, в които този проблем съществува.
„Воля“ също се обяви против поправките. „Презастрояването на нашето Черноморие, заменките, злоупотребата със земеделски земи е въпрос, който трябва да бъде решаван, а не
задълбочаван заради корпоративни интереси, в случая маскирани „като грижа“ за малкия и средния бизнес”, се казва в декларация на партията на Веселин Марешки.

Министърът се опита да ги успокои, като им обясни, че
ще има обществена дискусия по въпроса, за да се намери „балансирано решение“ на обществения интерес, с което представителите на асоциацията „Българско Черноморие“ не се
съгласиха.
Справката на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) показва, че поправките засягат 1871 имота по Черноморието, попадащи в т. нар. зони А и Б по крайбрежието.

Поисканите разрешения за строеж за тях са 217, като за 153
обекта строителството е започнало.

Предисторията
През 2011 г. мнозинството от ГЕРБ гласува промени в
ЗОЗЗ, с които въведе 6-годишен срок за строителство върху земеделски земи с променен статут или сменено предназначение. Тогава мотивът беше да се ограничи продажбата
на земеделски земи, придобити чрез скандалните сделки за
замяна на земи от държавните поземлени и горски фондове
по непазарни цени при правителството на тройната коалиция начело със Сергей Станишев (2005 - 2009).
Година след като първото правителство на Борисов
(2009 - 2013) пое изпълнителната власт, Европейската комисия отвори наказателна процедура, а в част от аргументите си записа, че от 1 януари 2007 до 1 октомври 2009 г.
само Варненският регионален инспекторат по околна среда
и води е издал разрешителни за 327 строителни плана, без
да направи оценка за въздействието им върху околната среда. Повечето от тях са за изграждане на жилищни постройки, туристическа и спортна инфраструктура, а много от
тях са в защитени зони. Посочени са конкретни примери
с Камчийска планина, езерния комплекс Варна - Белослав, езерата Шабла, Дуранкулак, местността Белите скали и района на Галата.
След приемането на промяната в ЗОЗЗ наказателната
процедура за заменките на земеделски земи, формулирана в
началото като „Нерегламентирана държавна помощ при замени на гори“, беше прецизирана и се отнасяше само за 132
сделки, сключени от януари 2007 г. до приемането на мораториума върху заменките. До европейския съд в Люксембург не се стигна, тъй като с проблема се зае правителството на БСП, ръководено от Пламен Орешарски (29 май
2013 – 6 август 2014 г.). Тогава отпаднаха и повдигнатите
обвинения срещу бившия земеделски министър Нихат Кабил, бившия директор на Агенцията по горите Стефан
Юруков и бившия изпълнителен директор на Държавното
горско предприятие Илиян Симеонов по време на правител-

ството на тройната коалиция. Брюксел задължи държавата да изчисли колко точно са загубите, а облагодетелствалите се фирми или трябва да върнат парите, които са си
спестили, или сделките да бъдат развалени, с което на практика държавата бе оневинена.

Бързата процедура
И тъй като приетият преди 6 години срок изтече на 23
май тази година, затова двамата депутати Йордан Апостолов от Обединените патриоти и Десислава Танева от
ГЕРБ внасят законопроект, с който удължават от 6 на 9
години срока, в който собствениците на малки и средни земеделски имоти могат да строят в тях заради получен преотреден статут. В мотивите на вносителите пише, че
ако този срок бъде удължен до 2019 г., собствениците ще
могат да изпълнят плановете си.
Заради светкавичната процедура по внасяне и разглеждане на законопроекта протестиращите пред парламента заподозряха управляващите, че обслужват интересите на инвеститори, които искат да застроят и останалите малко
екологично чисти места по Черноморието. Само в рамките на 72 часа законопроектът беше внесен в деловодството на парламента, гласуван в извънредно заседание на комисията по земеделие и дори беше включен в програмата за
приемане на първо четене в пленарна зала.

Как могат да се спасят направените инвестиции
Ако все пак искат да спасят вече направените вложения
и да довършат започнатите си проекти, председателят
на земеделската комисия Десислава Танева посъветва инвеститорите да повторят вече извървените бюрократични
процедури, като набавят актуална документация и заплатят отново държавните такси, които варират от 4 до 5
хил. лева. Тогава за тях отново влиза в сила действащия закон, който изисква 6-годишен срок за завършване на започнатите проекти след промяна на статута на земята.
Боряна Семкова
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Фермери дойдоха, видяха и се убедиха,
че могат да постигнат европейски
резултати с продуктите на BASF
За открития си ден „Добив Плюс ЕКСПО
2017“ домакините от BASF бяха подготвени да
посрещнат 150 гости от Южна България. Поради високия интерес и брой на гостите се
наложи да добавят още столове в лекционната зала на полето. Защото българските фермери по свои пътища бяха дочули, че тук, в
землището на гр. Съединение, има резултати от заложени полски опити с препарати за
растителна защита, които могат да доведат до
рентабилност, съизмерима с тази в Европа. И
като хора, отворени за новото, и като хора,
които могат добре да си направят сметката,
дойдоха на 29 май, за да оценят сами резултатите. Виждаш ги: слизат от колите и бързат
да нагазят в калта на опитното поле. Пипат
посевите, гледат между тях, някои дори стриват класовете в длан. И очевидно са доволни
от видяното.
Добре е, че българските фермери имат избор. В последните години предлагането на
продукти за растителна защита на пазара нарасна. Но информираният избор на подходящия продукт дава ясни конкурентни предимства: оптимизира разходи, носи високи
икономически резултати и в крайна сметка
печалбата и рентабилността от агробизнеса
нарастват. „Това е и нашата обща цел – да подобрим рентабилността и печалбите в професионалното българско земеделие“ - заяви
на гостите Ваня Горчева, мениджър „Растителна защита“ в BASF България.
Опитите с препарати за растителна защита от BASF бяха направени в полята на известния зърнопроизводител Ангел Вукодинов. Затова и думите му бяха запомнени от неговите
колеги. „Като фермер, който работи повече от
25 години, ще отбележа, че преди години не
говорехме за технологии, а за традиционно
земеделие, четяхме и цъкахме с език за резултати, които са постигнати от колегите ни
в чужбина. Сега такива, че и по-добри, резултати се постигат и при нас благодарение на
прилагане на правилни агротехнологии, в това число и на препаратите за растителна защита.
Според мен 2017 не е годината на фунгицидите при нас в Съединение. Но въпреки това накрая ще си проличи къде какво е
правено. От 1-2 години ние като земеделци
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купуваме продуктите на BASF България на
добри цени. Продукти, които по-рано бяха в
премиум клас, сега можем да си ги позволим
на наистина достъпни за фермерите цени.“ каза собственикът на фирма Вуки ООД Ангел
Вукодинов.

Условията на опита
Характерни култури за Централна и Южна България: пшеница, ечемик, грах – нова и
перспективна култура, царевица и слънчоглед. С какво се характеризира 2017 г.? Ако
погледнем валежите и ги сумираме, виждаме,
че тяхното количество е аналогично на това,
което беше през миналата година. Разликата
спрямо миналите два сезона е в температурите. Имаме разлика от 4 до 8 градуса температурна разлика на почвата и въздуха спрямо предходната година. През 2016 пролетта
беше топла, културите стартираха нормално, докато през 2017 г. след обилните снегове
пролетта беше доста студена и това повлия
на културите. Появиха се странни симптоми по растения, изразяващи се най-често с
некроза по листата. Екипи на BASF събират
проби от десетки места в страната и ги анализират в българска и немска лаборатория.
Резултатите доказват различни причини за
тези симптоми. Има измръзвания, има проба
с бактериоза – нещо, което не е често срещано, има снежна плесен, септориоза, мрежеста
петнистост, брашнеста мана и други.
Как повлияха ниските температури на
слънчогледа? Той излезе след Великден, защото в района на Съединение почвите са
тежки, по-трудно се затоплят, а слънчогледът
е топлолюбива култура. Затова плевелите,
които не искат толкова висока температура,
поникнаха преди слънчогледа. Именно в година като тази си пролича ефективността на
нашите хербициди, коментираха специалистите от BASF.
За пшеницата на опитното поле в Съединение екипът на BASF демонстрира няколко
технологии за растителна защита – както добре доказани през годините, така и нови технологии, включващи най-новия продукт на
Систива. За ечемика са тествани две технологии, като и в двете главен участник е Систива.
„Преди началото на открития ден на BASF

Ваня Горчева, Мениджър за страната, отдел
Растителна защита

в Съединение ми се обади председателят на
бургаската асоциация на зърнопроизводителите г-н Киров и поиска да оповестим резултатите от личния му опит“ - съобщи на присъстващите Ваня Горчева. През есента на

ВИЗИТКА
Д-р Йозеф Хабер – дългогодишен ръководител на направление „Фунгициди“ – Европа, в BASF, откривател на активното вещество F500. Роден и
израсъл в семейство на фермери в Германия, д-р Хабер постига идеалното съчетание на човек, който познава както земеделските проблеми
на фермерите, така и пътищата за приложение на науката в защита на
селскостопанската продукция.

2016 г. бургаският фермер третира целия
си посев от ечемик на площ 8000 дка със
Систива. През пролетта е пръскал само с
един фунгицид. А досега е имал 2-3 пролетни пръскания, за да получи същия
ефект, включително едно пръскане наесен.

Имат думата учените
Проф. Светослав Бобев от Аграрния
университет в Пловдив е изпитвал всички големи фунгициди. И може да сравнява резултатите на опитите, проведени под негово ръководство. Като човек
на науката професорът малко се смущаваше да говори пред аудитория. И не защото в преподавателската си дейност не
е свикнал с това, а защото етиката му на
учен го караше да избягва суперлативи. Но нямаше как с обикновени думи
да разкаже за постигнатото със Систива.
“Моят първи опит със Систива е от 2014
г. Бях приятно изненадат от резултатите
на опитите с този препарат . Невероятно действие! Повторихме опитите през
2015 г. И отново превъзходни резултати.
Следователно не можем да говорим за
случайности“ - каза професор Бобев. Ето
и оповестените от експеримента „Развитие на листен пригор при сорт димитра в
опита с третирани със Систива и получени добиви от различните варианти“:
 при нетретираните семена има
силно нападение от брашнеста мана,
като са унищожени първите 3-4 листа,
а предпоследният лист е с напетняване от 10% до 30%. Пробите са взети на
19.03.2015
20% петносване на флаговия лист
и 100% на предпоследния лист. Пробите
са взети на 24.05.2015
приравненият добив от опитните
варианти е 395 кг/дка
 при третираните със Систива семена резултатите са коренно различни:
на 19.03.2015 има единични листна
петна до 10%
на 24.05.2015 няма нито един флагов лист, поразен от брашнеста мана и
10% петносване на предпоследния лист

приравненият добив от опитните
варианти е 610 кг/дка
Аналогични са резултатите и със сорта нивес.
„Моите изводи като учен са, че проблемите на ечемика се решават с препарата Систива с едно третиране на семената за дълъг период и със сигурност
фирмата гледа напред, тъй като препаратът е регистриран и за вегетационни
третирания. Аз нямам съмнение, че към
днешна дата това е едно от най-добрите
решения, ако не и най-доброто, за борба
с болестите при ечемика. Продуктът работи и съм го видял с очите си и нямам
никакви съмнения, че това е решение от
най-висока класа“,- заключи професорът.
Голяма част от патогените се пренасят със семената. Фермерът може да ги
обеззарази, но същите тези патогени го
чакат и на полето – в растителните остатъци. От тази гледна точка много важен
момент е семето да не носи проблем. Няма абсолютно чисти семена и тук идва
въпросът имаме ли обеззаразител, с който да тушират проблемите. Резултатите
след третиране със Систива са поразителни, коментираха помежду си участниците в открития ден „Добив Плюс ЕКСПО
2017“. Заради уникалното и продължително действие на активното вещество.
Фунгицидът работи ефективно в полза
на фермера много време.
„Дотук аз говорих за експериментите си с ечемик. Но същите патогени се
потискат и при пшеницата. Аз съм завършил преди 36 години и това, което
е пред очите ми като резултат - досега
друг такъв продукт не съм виждал. Ако
BASF затворят цикъла с максимум едно вегетационно пръскане от този тип,
за мен е върховно научно постижение.
Един продукт, който пази растението до
април месец – ами той конкурира двукратни и трикратни третирания с други
продукти. И това са тазгодишните опити
тук, в Съединение. Убеден съм, че продуктът е невероятно попадение на BASF”,
заключи именитият български учен.
Михаил Ванчев

Систива ще навлезе
устойчиво на
българския пазар
Доктор Хабер, в България повече от три четвърти от
житните култури се третират с триазоли. Какво използва Европа днес, за да интензифицира своето
производство на житни култури? Как се отнасят европейските фермери към ползванто на стрoбилурини?
В Европа започнахме да развиваме стробилурините
през 1997-1998 г. Още в началото те бяха успешни. Защото стробилурините и особено F 500 са широкоспектърни и бързо намериха пазарен прием във Франция, Германия, Англия. След това започна създаване на
продукти, които комбинират стробилурини и триазоли. Следващата стъпка е съчетаване на стробилурини и
SDHI. Това, което е изключително важно, е управлението на резистентността. Когато във Франция за първи път
са докладвани резистентни проби, започнахме да обръщаме много сериозно внимание на редуването на продуктите за растителна защита. Ние в BASF разбрахме от
практика, че в страни с континентален климат като Унгария и Полша използваме стробилурини и получаваме
стабилни резултати, без да има резистентност. В България, където отскоро използвате тези препарати и също
имате континентален климат, очаквам, че няма да срещнете никакви проблеми с резистентността поне още 10
години. А може и изобщо да не срещнете такъв проблем. Убеден съм, че стробилурините ще имат много добър ефект върху болестите при вашите житни култури
и ще навлязат устойчиво на пазара. Това, което е важно
за F500, е не само борбата срещу болести, но и неговият
AgCelence – ефект, който се вижда и в опитите на полето в Съединение. Този опит показва ефекта на препарата Диамант Макс в поле, в което растенията са подложени на стрес от високи температури и суша.
Кой препарат на BASF бихте препоръчали на българските фермери срещу дрешлерата по пшеницата?
Без съмнение това е Диманат Макс. Другият продукт, който дава ефект срещу болестта, е Систива, без значение коя
от видовете дрешлера по пшеницата коментираме. Така че
можете да започнете контрола още с третирането на семената и да редуцирате листното третиране. Ценното е, че
активното вещество в Систива остава в растението и въздейства върху болестите повече от 149 дни след сеитбата.
В интервюто са използвани въпроси към д-р Йозеф Хабер по време на открития ден „Добив Плюс ЕКСПО 2017“
на BASF на 29 май в гр. Съединение.
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Последна възможност за инвестиции
в преработка на селскостопански продукти
по подмярка 4.2
Вече измина почти половината от
програмен период 2014 – 2020 г., а възможностите за кандидатстване по
подмерките 4.1 и 4.2 от Програмата за развитие на селските райони почти се изчерпват. Също както по подмярката за земеделска техника – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, така и по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански
продукти“ ще отвори втори
прием през идното лято с целия
наличен бюджет от 85 млн. евро до края на програмния период. Приемът се предвижда да стартира и с нови изменения, които целят насърчаването на съществуващите преработватели, земеделски производители и преработвателните предприятия от хранително-вкусовата промишленост –
двата основни типа бенефициенти,
които не успяха да се класират с проекти в предходния прием. С новите
промени проектните предложения
ще бъдат с максимална инвестиция
до 2 000 000 евро, което дава и възможността безвъзмездното финансиране да достигне до сравнително повече кандидати. Добавените два нови
критерия към критериите за оценка
дават приоритет на съществуващи
преработватели и земеделски производители (ЮЛ, които се занимават и
с преработка), като обвързват фирмена история и брой на заетите лица, както и дела на износа от общи-
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те приходи. По-големият точков актив обаче ще се падне в полза на земеделските производители, които могат да докажат преработка на собствена продукция, която ще им донесе и допълнителни точки към проекта. Както през предходния прием,
така и през този, всички бенефициенти, ще могат да кандидатстват
за различно оборудване, строителство, реконструкции, изграждане на
хладилни складови помещения, закупуване на специализирани транспортни
средства и др. Приемът по подмярка
4.2 ще бъде последният шанс за участие на кандидатите преработватели в рамките на този програмен период, а възможностите са все още на ваша страна.

В рамките на предходния прием
по подмярката от 2015 г., „Интер Консулт Груп“ ООД реализира успешни проектни предложения на едни от най-големите преработвателни предприятия, като
„Свинекомплекс – Голямо
Враново – Инвест“ АД,
„Конекс Тива“ АД, „Съни
Епъл“ ЕООД, „Компас“
ООД, „Комплектстрой“
ЕООД (Мандра „Веселие“),
„Бор Чвор“ ЕООД, „Ядки
Детелина“ ЕООД, „България
Фуудс“ ООД, „Ем Джей
Дериз“ ЕООД, „Млечни
продукти“ ООД (Мандра „Маноле“), „Интер
Д“ ООД, „Недко Недков
– Овчарово“ ООД, „Маклер – Комерс“ ЕООД, „Меркез“ ООД
и други. Ето и мненията на някои от
тях по отношение на нашата съвместна работа:

Сътрудничеството ни с ICG датира от 2007 г., още от стартирането
на програмен период 2007 – 2013 г. Благодарение на нашето успешно партньорство през годините реализирахме
няколко успешни проекта по Програмата за развитие на селските райони.
Всичко това се отрази положително
върху разрастването на дейността
на нашата фирма и върху нейното развитие. Това, което ни предложи ICG, бяха професионализъм, коректност и изключително квалифицирана помощ не
само при оформянето на документацията и входирането ѝ в съответните областни дирекции на ДФ „Земеделие“, но също така с консултацията
по отношение на избора на подходящо
оборудване, осъществяването на контакт с доставчиците и държавните
институции. Това беше изключително
полезно за нас, защото действително
заедно намерихме оптималните и найдобри решения за предстоящите инвестиции.

Конкурентните предимства на
ICG са доказани и утвърдени във
времето на нашата съвместна работа. В своята сфера на дейност
фирмата се е наложила като надежден партньор благодарение на
изключителния професионализъм,
компетентност и отдаденост на
хората, които работят там. Клиентите, които са избрали да работят с ICG, категорично могат
да разчитат на опита и квалифицираната помощ, която предлага екипът на фирмата от самото
начало на процеса по кандидатстване, през одобрението, до отчитането и получаването на безвъзмездна субсидия. Самият факт,
че много сериозни компании на пазара са се доверили на ICG и продължават да разчитат на тях при всеки свой проект, говори сам по себе
си за позиционирането на фирмата като един от лидерите в консултантския бранш в България.

При избора на консултант по първия
ни проект имахме референции и до голяма степен това беше от решаващо значение за нашия избор. След изпълнението
му консултантът ни заслужи доверието
с добре свършена работа. В днешно време
ролята на консултанта е решаваща за успешната реализация на един амбициозен
и специфичен проект. Важно е да намериш
компетентен и лоялен партньор, за да използваш оптимално възможностите, които се откриват по различните програми.
Само човек, който е минал по този път,
може да разбере категоричната необходимост от добър консултант. Това, което
ни предостави ICG, не беше просто информация за възможностите за финансиране
и начините за кандидатстване, тяхната
роля е по отношение на оформянето на самия проект, подготовката на необходимите документи за кандидатстване и изготвянето на бизнес плана. Безценна беше
и помощта след одобрението на проекта
– допълнителните консултации и неговото управление.“

Детелин ВИНЧЕВ,
Собственик на „Ядки
Детелина“ ЕООД

Розалин НОНЧЕВ,
Собственик на
„Компас“ ООД

Мехмед КАПАНЪК
Собственик на
„Меркез“ ООД

За своята 10-годишна история компанията може да се похвали с над 450 успешно изпълнени и финансирани проекта на клиенти от цялата страна, предимно земеделски производители и организации от сектор земеделие, хранително-вкусова промишленост, лека и тежка промишленост, от които над 130 клиента имат повече от един съвместен проект. Ако желаете да получите
повече информация или желаете да ви посети консултант на компанията на място, можете да ни откриете в някой от трите ни
офиса в страната – София, Русе и Варна.

1606 София, ул. „Бузлуджа” 29, офис 2, тел. 02/954 11 40, Ф. 02/954 11 20
7000 Русе, ул. „Атанас Буров” 2, ет.3, тел. 082/870 400, Ф. 082/870 399
9000 Варна, ул. „Георги Бенковски” 90, ет.1, тел. 052/604 619, Ф. 052/604 619
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ОСП след 2020 –
изборът на България

В

Пловдив неправителствени и браншови организации
стартираха обсъждания на Общата селскостопанска
политика (ОСП) за периода 2020 - 2027 г. Най-трудни
за тридесетте участващи български аграрни сдружения и за
българската администрация се оказаха двете думи: „обща“ и
„политика“. Участниците в дискусията бяха наясно с отражението на факторите, които ще намалят парите за обща селскостопанска политика: 50 милиона евро по-малко в общия
бюджет на ЕС след Brexit, вероятното нарастване на общите
военни разходи на съюза, както и на средствата за подпомагане на бежанците. Очакванията обаче са, че относителният
дял от около 40 на сто от бюджета на ЕС за аграрния сектор
ще се запази. На срещата в Пловдив бе съобщено, че Европейската комисия вече е направила допитване чрез въпросник сред фермерите от ЕС за очакванията и препоръките им
за общата селскостопанска политика през новия програмен
период. Отговорите на въпросника са били над 350 000, като най-активни (с относителен дял 46 на сто) са били немските фермери, следвани от фермерите от Франция и Италия –
по 15 на сто. Българските отговори на въпросника са почти
1000, като 35 от присъстващите на дискусията бяха сред тях.
Резултатите от допитването ще бъдат публикувани на 7 юли,
а общата финансова рамка на бюджета се очаква да бъде из-
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готвена най-късно в началото на 2018 г. Това дава основание
на българската държавна администрация да счита, че националните дебати започват навреме и че страната ни ще може
да представи в Европейската комисия националната позиция по ОСП 2020 - 2027.
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, заяви пред участниците в дискусията „ОСП след 2020 –
изборът на България“ да очакват работеща държавна администрация без популизъм, включително и по дискутираната тема.
„Най-активният период на оформяне на мнения в Европа и у
нас за насоките на селскостопанската политика в годините след
2020 ще бъдат след септември и за българското правителство е
изключително важно да усети пулса, желанието и приоритетите на реалните потребители на аграрните европейски фондове“,
каза Порожанов.

Големите са готови
На дискусията „ОСП след 2020 – изборът на България“ имаше и представител на най-голямата европейска асоциация
на фермери и кооперации Copa-Cogeca. София Бьорнсон съобщи, че асоциацията Copa-Cogeca вече е готова със своите
виждания за ОСП 2020 - 2027. И тъй като в нея са представени над 14 милиона европейски фермери от общо 40 милиона

Когато говорим за позиция, касаеща националния
интерес, е много важно правилата и процедурите,
доколкото ги има, да се спазват, а и всичко да е
публично, за да може в края на процеса да имаме
самочувствието, че сме направили нещо по
европейски модел, обективно и открито.

заети в агрохранителната верига, това със сигурност означава, че подготовката за общата селскостопанска политика в
ЕС вече е много по-напред, отколкото у нас. А и досегашната практика показва, че европейските бюрократи се вслушват внимателно и се съобразяват с мнението на европейските фермери, представени чрез Copa-Cogeca. „Целите на ОСП
след 2020 са залегнали в договора за ЕС чл.39, те са валидни
и не трябва да се променят“, заяви София Бьорнсон от CopaCogeca. Според нея европейските фермери все повече ще
изискват да получават средства от фондовете на ЕС на пазарен принцип и заплащане на специфичните услуги, които аграрният сектор прави за обществото – опазване на земята
и биоразнообразието, намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, здраве и др. Предложението на
Copa-Cogeca към ЕК ще бъде аграрният бюджет на съюза да
се поддържа на сегашното му ниво или да се увеличи, като
все повече се подпомагат активните фермери (терминът „активни фермери“ е спорен дори в Copa-Cogeca – б.а.). София
Бьорнсон обобщи препоръките, които европейските фермери ще отправят за формиране на ОСП след 2020 – еволюция
на досегашната политика на съюза и стабилност. „Това означава, че ние в Copa-Cogeca поставяме на равна основа двете опори на ОСП – стълб 1 с пряка подкрепа на земеделските
ферми и стълб 2, където предвиждаме по-скоро целеви мерки, за да посрещаме регионални или национални предизвикателства. Всички сме съгласни, че сегашната ОСП е много
усложнена и ще изискваме по-прости правила и по-разбираем от фермерите контрол. Copa-Cogeca няма да подкрепи
никакви предложения за инструменти за управления на рискове, каквито са задължителните осигурителни схеми“ - заключи София Бьорнсон.

Познати различия
В дебатите за бъдещата ОСП след 2020 г. ясно се очертаха
различията в очакванията на едри и дребни фермери, на собственици на земи и арендатори, на зърнопроизводители и овощари, на растениевъди и животновъди.
Всъщност усилията на организаторите на форума „ОСП
след 2020 - изборът на България“, неправителствените организации Институт за агростратегии и иновации и InteliAgro,
бяха да се получат обобщени и дори общи позиции на фермерите към българската и европейската администрация.
Най-бърза реакция в международна позиция за ОСП 2020 2027 имат представители на биоаграрния сектор в България
чрез Международната асоциация на движенията за биологично земеделие. Българският представител – Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“ заяви, че визията за общата селскостопанска политика на биоземеделците от Европа за
ОСП е коренна промяна, а не подобряване на сегашната. Наша-

та крайна цел е да остане само един стълб, като финансирането да идва само от европейския бюджет на принципа „публични
пари за публични блага“, но да няма национално съфинансиране, обясниха позицията си биоземеделците. Техните прогнози,
изказани в Пловдив, са, че реформата ще бъде наложена не от
европейската и българската администрация, а от потребителите на селскостопанска продукция.
Слави Трифонов, член на управителния съвет на Националния съюз на градинарите в България, каза, че досега в страната ни няма стимулиране на иновациите в земеделието и на образованието на работещите в аграрния сектор. „Очакванията
на нашето сдружение са, че новите принципи на финансиране чрез ОСП ще бъдат пазарни, а не социален фонд, както е сега, чрез раздаване на пари „на калпак“. Ако остане така, за нас
ще означава да си останем неконкурентоспособни“, заключи
той.
Светослав Русавов, председател на Националната асоциация
на зърнопроизводителите (НАЗ), каза, че бъдещата политика в
аграрния сектор трябва да се базира на анализ, а не на налагане
на това, което желаем. „За НАЗ приоритетни и в следващия програмен период ще бъдат директните плащания, защото те са инструмент, който е доказал положителното си въздействие върху
българското земеделие. Зърнопроизводителите също ще настояват за опростяване на правилата и намаляване на административната тежест в общите аграрни политики на ЕС“, каза Русавов.
Очакванията на зърнопроизводителите за промени във втория
стълб на ОСП са за повече прозрачност и борба със сивия сектор.

И все пак резултати
Резултат от дебатите в Пловдив все пак има. На 25 май,
седмица след на първото издание на „ОСП след 2020 – изборът на България“, започна публичното национално обсъждане по темата за бъдещето на земеделието и развитието на
селските райони. Институтът за агростратегии и иновации
и ИнтелиАгро предлагат кратък въпросник, публикуван на
www.bcap.bg Отговори може да направи всеки, който е заинтересуван и ангажиран по темата, има свое мнение и виждане за промяна или запазване на досегашната обща селскостопанска политика на Европа. Въпросникът съдържа общо
38 въпроса в пет направления: структура на ОСП след 2020
г.; директни плащания (първи стълб); развитие на селските
райони (втори стълб); пазарни мерки; отворени въпроси.
„Разбира се, ще разчитаме най-вече на браншовите организации. По време на дебата те показаха своята активност,
споделиха свои позиции. Чрез въпросника бихме искали да
ги стимулираме да ги формулират, а и да ги легитимират, защото всяка организация има свои правила за вземане на решения. А когато говорим за позиция, касаеща националния
интерес, е много важно правилата и процедурите, доколкото ги има, да се спазват, а и всичко да е публично, за да може
в края на процеса да имаме самочувствието, че сме направили нещо по европейски модел, обективно и открито, а резултатите да послужат като основа за националната позиция
на страната ни по ОСП след 2020 г.“, заяви Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации –
един от инициаторите на дебатите и въпросника.
Михаил Ванчев
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Почвообработваща техника ER.MO
НАВЕСНИ И ПОЛУНАВЕСНИ ПЛУГОВЕ, ДИСКОВИ БРАНИ,
ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ, КУЛТИВАТОРИ…

ШВЕДСКА СТОМАНА В
ИТАЛИАНСКИ ДИЗАЙН

К

омпанията ER.MO е на пазара повече от
50 години, а по качество и количество на
произведените плугове е лидер в Италия.
Максималната прецизност и високото качество на производството са гарантирани от
последно поколение електронни цифрови
технологии за контрол на производствения
процес.
Използваните материали са с най-високо качество, притежават пределни високи характеристики за устойчивост и здравина.

I

ER.MO е с изграден имидж на родния и международните пазари като производител на
машини с високо качество на надеждност.

ширини от 15 см до 70 см, с тегло от 400 кг
до 4500кг, за трактори с мощност от 50 КС
до 500 КС

Производството е ситуирано в Северна Италия, провинция Кремона, на около 80 км от
Милано.

Обръщателни полунавесни плугове, от
4 корпусни до 8 корпусни, предназначени
за работа в/извън браздата, с работни
ширини от 25 см до 45 см, с тегло от 3000 кг
до 4500 кг, за трактори от 200 до 500 КС
Всички плугове могат да бъдат с механична
или хидро-пневматична Non-Stop защита на
плужните тела.

Гамата на плуговете е много богата:
От конвенционални плугове –
1 корпусни до 4 корпусни, с работни
ширини от 15 см до 70см, тегло от 300 кг до
2000кг, за трактори от 40 КС до 240 КС
Обръщателни навесни плугове, от
1 корпусни до 6 корпусни, с работни

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ.: 0879 999 990
E-MAIL: OFFICE@RIMEX.BG

Гамата е допълнена с машини за минимална обработка като продълбочители, култиватори с 1 до 7 работни органа, с работни ширини от 40 до 130 см, дискови брани
NEW!

www.rimex.bg
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МАРКО ПЕТРУЧИ, ЕКСПОРТ МЕНИДЖЪР В ER.MO, СПОДЕЛИ ЗА „АГРОБИЗНЕСЪТ“:

ER.MO е Ferrari сред плуговете
Имаме големи очаквания от българския пазар
година започнахме да внедряваме Leаn
Manufacturing System. Това е софтуерен
продукт, който спомага за оптимизирането на производствения процес и е особено ефективен за големи производители. Сред приоритетите на системата са
оптимизацията на времевия фактор, качеството и цената на продукта. Разбираме, че внедряването на този продукт ще
отнеме време, но очакваните резултати
си заслужават усилията. Инвестирахме
значителна сума, за да предоставим на

Ние изнасяме машини в 17 страни.
Имаме големи очаквания от българския
пазар. Работим вече заедно с Rimex и
смятаме, че Rimex е много добър избор
и това е много правилна посока в нашето развитие. Нашата цел е заедно с Rimex
да продаваме на едри земеделци, тъй като нашите машини са подходящи именно
за големи стопанства. Ние сме много оптимистично настроени, очакваме да продаваме 40 - 50 бройки машини годишно.
В Италия сте лидери на пазара.
Да, ние сме лидери
на италианския пазар,
където държим 70% от
пазарния дял. Нашите
машини работят най-вече в големи стопанства.
В Италия ние казваме :
„ER.MO е като Ferrari сред
плуговете”.

Какво ще кажете за
конкуренцията?

К

омпанията ER.MO е производител на
плугове, която държи лидерски позиции на италианския пазар. Тази година компанията отбелязва 50 години от
основаването си. Имаме богат опит в
областта на почвообработката, но сме
новобранци на българския пазар, каза Марко Петручи на щанда на фирма
Rimex Technologies, която вече е официален представител на ER.MO за България.

Какво означава абревиатурата
ER.MO?
ER.MO означава Ernesto Morro, името на човека, който е основал компанията, и който е на 80 години. През годините и до днес ние инвестираме много
в развитието на компанията, мога да кажа, че в момента преживяваме революционен момент, тъй като преди около

крайния потребител перфектната машина на отличната цена.

Решени сте в бяло?
Белият цвят беше въведен преди много години. Както знаете, на пазара присъстват производители, които предлагат
машини в червено, зелено, синьо и др.,
но когато видите бяла машина на полето, веднага разбирате, че това е ER.MO, с
белия цвят сме много лесно разпознаваеми.

На кои пазари присъствате?

Гамата плугове, които са
предназначени за италианския пазар, са по-различни
от плуговете, които разработихме за други пазари. Причината се заключава в тежките и глинести почви в Италия.
Поради това плуговете, които
предлагаме на други пазари, са
по-леки. За производството на
плугове ние използваме само
специална шведска стомана, по
този начин, съчетавайки италиански дизайн с шведска стомана,
ние гарантираме дълъг живот на нашите
машини.

Какво бихте казали за цените?
Крайната цел, поради която внедряваме новия производствен софтуер, е постигането на конкурентни цени на нашите
продукти. Разбира се, нашите продукти
не са евтини, но те са на конкурентни цени, имайте предвид, че средният живот
на нашите плугове е 30 години. Ние даваме двегодишна гаранция за разлика от
конкурентните производители.

Представени сме много добре на европейския пазар, в Русия, Сърбия и др.
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ПРЕДЛАГАМЕ ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ
ЗА УСПЕШЕН АГРОБИЗНЕС

2017

Силен интерес към машините на
Римекс Технолоджийс
Римекс Технолоджийс направи поредното мощно представяне на модерна агротехника на БАТА Агро. На
щанда на компанията през всичките дни на изложението идваха много дългогодишни и нови потенциални
клиенти, които се запознаваха с цялостните технологични решения от портфолиото на Римекс.

АЛИНА ЗАНФИРОВА, МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
В РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС СПОДЕЛИ ЗА „АГРОБИЗНЕСЪТ“:

I

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ.: 0879 999 990
E-MAIL: OFFICE@RIMEX.BG
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Участието ни в БАТА е много важно за нас.
Нашата цел винаги е била да представим на
българските фермери предимствата и силните страни на техниката, която предлагаме на
пазара. Клиентът трябва да бъде запознат с
качеството на машините, с инвестициите на
компаниите производители в иновативните
технологии, внедрени в агротехниката, за поголяма надеждност и рентабилност. Затова
не е случаен и нашият подбор на оборудването, коeто предлагаме на българските фермери.
На БАТА тази година показахме самоходна пръскачка Agrifac. Всеизвестен факт е, че
Agrifac е висок клас техника за растителна защита, поради модерните технологии и високото качество на изпълнение на машините,
които предлага. Тази пролет Agrifac постави
световен рекорд по напръскване на 26 380 дка
за 24 часа, което е почти 1100 дка за час. Това е
вторият световен рекорд за Agrifac.
Показахме и прикачна пръскачка модел
Innovator на FarmGEM, това е английски бранд

техника за растителна защита. Независимо, че машината е с високо стандартно оборудване, цената й е изключително
атрактивна, тъй като тази гама пръскачки се произвежда в Гърция, което предполага по-ниски разходи за труд и транспорт. Това в никакъв случай не е за сметка на качеството, тъй като производителят предлага 3 години гаранция, а за лозароовощарските машини дори 5 години.
Фундаменталното ни откритие безспорно е
Bednar. Гамата на Bednar е много богата. На БАТА подбрахме да покажем няколко машини, които са подходящи за предстоящата есенна кампания. Сред тях са чизелов плуг Terraland TN, или
стърнищен култиватор, както е по-прието да
се нарича в България, който продълбочава почвата без да я обръща. Това са дискови култиватори
– тежък култиватор Atlas и класически вариант
Swifterdisc, предсеитбен култиватор Swifter и сеялка Omega, комбинирана с дискова секция. Едно
от основните предимства на почвообработващата техника Bednar е, че всички машини могат
да бъдат оборудвани със съоръжения за торовнасяне, което спестява на фермерите разходи за допълнително минаване за тази операция. Другото

АТТИЛА ЗАБО,
БИЗНЕС МЕНИДЖЪР В BEDNAR
също изрази своите добри впечатления от представянето на БАТА Агро и полевите тестове:


,
ex Technologies
директор на Rim
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Марио Лазаров,
Rimex Technolog
в, президент на
и Румен Лазаро

“Ние започнахме партньорството си с Римекс
през миналата година, и за това време сме
много доволни от развитието на пазара
и представянето на нашите машини.
Римекс е наш много надежден партньор,
който е близо до фермерите, познава
техните нужди и предлага най-правилните
технологични решения за по-рентабилно
земеделие. През тази година планираме и
още полеви демонстрации, на които все
повече земеделци да се запознаят с пълната
серия машини, които произвеждаме.”


предимство е наличието на работните органи
с 6 пъти по-дълъг живот на експлоатация, така
наречените Long Life работни органи.
На 7 юни компанията Bednar организира
дни на полето в централeн регион Бохемия, където ще демонстрира цялата гама на машините от портфолиото си. Очертава се това да
бъде едно грандиозно събитие, което съвпада и
с 20-ия Рожден Ден на компанията. Ние, разбира
се също ще бъдем там.
Изключително доволни сме от нашето
представяне на Бата Агро, отчитаме го като
много успешно и ползотворно както за нас, така и за нашите партньори и клиенти.
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АЛБЕРТО ДУТО, ЕКСПОРТ МЕНИДЖЪР ЗА
ИЗТОЧНА ЕВРОПА В MERLO:

Последните новости,
които показахме на SIMA
в Париж, показваме и тук,
в Стара Загора
Какво ново представяте на тазгодишното изложение?
Новостите, които представяме, са новото поколение двигатели на
нашите машини, за да отговорим на изискванията на Европейската Комисия за рестрикциите по отношение на вредните емисии. Цялата гама машини MERLO вече е оборудвана с новите двигатели.
Също така представяме новата гама от серия MERLO Compact –
TF 33.7 и 30.9, която ще замести моделите 32.6 и 28.8.
Нашата цел е да стандартизираме кабините на всички модели, т.е.
да стандартизираме колкото може повече отделните елементи, за да
поддържаме по-добро снабдяване с резервни части и да избегнем необходимост от голям склад - това е философията на нашата компания.
MERLO направи впечатляващо представяне на изложението
SIMA в Париж. Същите машини ли показвате и в Стара Загора ?
Да, абсолютно. Последните новости в агротехниката, които показахме на SIMA в Париж, могат да се видят и тук, в Стара Загора. Подготвяме, разбира се, и новости за предстоящата Агритехника в Хановер, но тях засега ще запазя в тайна.

I
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ТЕРИ ФИКСТЕР, УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА
FARMGEM:

Предлагаме 3-годишна гаранция
на конструкцията, не мисля, че други
производители могат да предложат това
Тери Фикстер (вляво) и Евелиана Есканья, мениджър бизнес развитие във FarmGEM (вдясно) бяха много доволни от
демонстрацията с FarmGEM, организирана от фирма Rimex,
официален представител на фирмата за България.
Какво искате да се знае за вашата компания?
Компанията FarmGEM е производител на пълна линия
пръскачки вече 35 години. Гамата машини се състои от много
малки навесни пръскачки до големи самоходни машини. Също
така произвеждаме и пълна гама лозаро-овощарски пръскачки.
Как оценявате българския пазар?
България предлага много добри възможности, това е добър и бързо развиващ се пазар, особено за прикачни машини.
Тук работим и продаваме вече 5 години. Сега сме партньори с
Rimex, което е в пъти по-добре от предишния ни опит. Възможностите ни, бидейки партньори с Rimex, са много добри
по линия на връзките с професионални земеделци, които търсят здрави и надеждни машини.

Какво мислите за Бата?
Бата е много добро изложение. Тук сме вече 6-а година. Бата
показва пазара, тук присъстват продукти с високо качество.
За нас това е много важно изложение.
Как се справяте с конкуренцията?
Конкуренцията е навсякъде. Конкуренцията в България е
много силна. Ние се стараем да бъдем по-добри, да предложим
това, което да ни отличи от конкурентите, например ние
се стремим да предложим по-добър сервиз на нашите машини чрез 3-годишна гаранция на конструкцията, аз не мисля, че
други производители могат да предложат това. Ние правим
всичко възможно да предложим по-специални условия за нашите клиенти.
Какви са цените?
Цените са конкурентни. Ние произвеждаме високо качество машини и сме ценово много рентабилни. Смея да заявя, че
ние сме конкурентни, тъй като предлагаме живот, който се
харесва.
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МЛАД ЕВРОФЕРМЕР.EU

Кой сега е номер 1
Евродепутати инициираха конкурс за млади фермери

Eвродепутатите от групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Нуно Мело от
Португалия и Ещер Херанс от Испания с подкрепата
на Конфедерацията на португалските фермери и испанската Асоциация на младите фермери, инициираха конкурс за млади фермери - “Европейска награда за млади
фермери”
Организатори на конкурса за България са евродепутатът Владимир Уручев и Асоциацията на земеделските
производители в България. Целта на инициативата е
да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.
Право на участие имат всички европейски ферме-

ри под 40-годишна възраст. Печелившият проект от
всяка страна членка ще се състезава с конкурентите си
на европейско ниво. Основните критерии за оценка на
проектите са използването на ноу-хау, нови методи и
нови форми на технологиите в даден сектор или регион чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.
Регламентът предвижда три награди – за най-добър
проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект. Те ще бъдат връчени на официална церемония по
време на Европейския конгрес на младите фермери, който ще се проведе на 18-19 октомври 2017 г. в Брюксел.
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ПАЗАРИ, БОРСИ, ЦЕНИ

ПАЗАРЪТ

ПАЗАРИ , БОРСИ , ЦЕНИ

Троен скок на цените на земите,
арендата изостава

З

а седем години (2010 - 2016) земеделската земя
средно е поскъпнали почти три пъти, но в отделни общини в Североизточна и Югоизточна
България, където цените са най-високи, а и темпът
на тяхното увеличаване е най-ускорен, ръстът е близо 4 пъти. В същото време повишаването на цената
на арендата се забавя спрямо нарастването на средните цени на земеделските земи. За 7 години арендата се е повишила с около два пъти.

Как се променят цените
И докато преди 2015 г. сделки за над 1000 лева за
декар бяха инцидентни, за последните две години
(2015 и 2016) средните цени в Североизточна България са съответно 1040 лв./дка и 1157 лв./дка. На отделни места в областите Силистра и Добрич сключените сделки варират от 1200 и 1500 лв./дка, сочат
обобщените данни на Българската асоциация на
собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).
Според обявените от Националния статистически институт (НСИ) в края на април тази година обобщени данни за последните 7 години, средното
увеличение на цените на земеделските земи през 2016 г. на годишна база (спрямо предходната 2015 г.) е 4%, като най-голям
ръст е отчетен при постоянно затревените площи (+19,4%),
следват овощните насаждения (+11,3%), лозята (9,1%) и наймалко нивите (+1,2%).
В същото време по статистически райони (виж Таблица 1 Средни цени на сделките със земеделска земя) най-високи са
средните цени в Североизточен, където нарастването спрямо предходната 2015 г. е с 11,3 на сто. Следват Югоизточен
(+11,2%), Северен Централен (+9,2%) и Северозападен (+3,8%).
В другите два района - Югозападен и Южен централен НСИ отчита спад на цените съответно с 87,8 и 107,3 на сто, което се
дължи на това, че тези два района са планински и полупланински, където земеделската земя е значително по-малко като обем
спрямо преобладаващите гори.
Освен това обявените от статистиката данни показват, че
след приемането на България в ЕС до 2014 г. пазарът на земеделски земи е много активен, което се дължи на субсидиите,
които се отпускат за различни аграрни дейности и най-вече заради директни плащания (ДП) на площ. В същото време обаче
пазарът се е изкривил много бързо, тъй като големи площи са
се съсредоточили в малко на брой собственици или арендатори, докато огромен брой малки, изключително раздробени парцели остават собственост на много на брой дребни стопанства.
Последните данни на НСИ сочат, че около 5,4 млн. ха земи със
селскостопанско предназначение са разделени на близо 2,5
млн. парцела, които се притежание на 3,5 млн. собственици, повечето от които не могат да си позволят никакви инвестиции за
подобряване на производителността.
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Рентата изостава
За седем години увеличението на средната цена на рентата
(наета/арендувана земя) на декар е почти двойно – от 23 лв./дка
през 2010 г. до 44 лв./дка през 2016 г. (виж Таблица 2 - Средни
цени на рентата на земеделска земя). Темпът на нарастване на
арендата за периода 2010-2016 г. на годишна база (спрямо предходната година) се забавя и изостава значително спрямо ръста на цената на земеделската земя. Така през миналата година
спрямо предходната 2015 г. отчетеното от НСИ годишно увеличение е 4,8 на сто, през 2015 г. (+2,4%), през 2014 г. (+7,9%), през
2013 г. (+11,8%), през 2012 г. (+13,3%) и през 2011 г. (+30,4%).
Спрямо предходната 2015 г. най-голямо е увеличението на
рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните
от НСИ категории земи понижение на цената на рентата се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%, докато при нивите арендата е без промяна.
През 2016 г. най-висока е цената за един декар рента за земеделска земя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение
на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони: Югозападен (+10%), Северозападен (+5%), Югоизточен (3,2%), Северен централен (+2%)
и Североизточен (1,6%). По-големият ръст се дължи на по-ниските стойности на цените, например в Югозападния цената на
арендата през 2016 г. е била 22 лв./дка, а през 2015 г. – 20 лв./
дка, докато в Североизточния миналата година за арендата са
плащани средно 64 лв., а през 2015 г. – 63 лв.
Изключение прави само Южният централен район, където
статистиката отчита спад с 3.7 на сто на цената на арендата.

Ролята на директните плащания за площ
Въпреки че мненията относно системата за подпомагане
на земеделските производители се разминават и противниците на досегашните директни плащания (ДП) за площ се увеличават, ДП обаче имат и своите неоспорими ползи. След тяхното въвеждане обработваната земя нараства за сметка на
изоставени площи, тъй като през последните шест години бе
въведено важното условие земята да се поддържа в добро агро-екологично състояние, за да се получат ДП за площ. Това
от друга страна, стимулира нарастването на земите за подпомагане с над 11%, или около 600 000 дка за последните 10
години. Разчетите на анализатори от УниКредит Булбанк показват, че за първите десет години от прилагането на Общата
селскостопанска политика на ЕС и в България средният размер на плащанията на площ е увеличен с близо 170%, което
се оказва решаващ фактор за нарастване на площите за земеползване, както и за увеличаване на сделките със земеделски
земи.
Въпреки това пустеещите и изоставени земи в България
все още заемат значителен дял – около 10% от цялата земеделска земя. Затова собственици на земи и арендатори настояват да се въведат нови стимули за насърчаване усвояването
на пустеещите земи, което пък ще рефлектира върху пазара
на земеделски земи и тяхната цена. Така ще бъде разрешен и
друг проблем, свързан, от една страна със свръхконцентрацията, но от друга, и с огромната раздробеност на българската земя.
По окончателни данни за 2015 г. само 2,4% от всички селскостопански производители контролират 84% от общо обработваемите площи (собствени и повечето под аренда), което поставя България по този показател на трето място в ЕС-28
след Словакия и Чехия, където концентрацията е по-голяма.
Пак според статистиката собствеността на земеделската
земя остава силно фрагментирана. У нас има над 2.5 млн. притежатели на земя, в резултат на което средният размер на земята, притежавана от един собственик е 5.5 декара (0.55 ха) в
сравнение с 40 декара (4 ха) за развитите страни.
Ако се промени политиката за подпомагане, много от
дребните собственици, а и тези, които обработват до 30 дка,
ще предпочетат да се обединят в кооперации. Това може да
доведе и до промяна на баланса между цената на земята и на
рентата, не както е сега – цената на земята да е 17 пъти поголяма от тази на рентата. В същото време няма да има противоречие с новата политика срещу свръхконцентрацията на
земеделска земя, срещу която се обяви Европейският парламент неотдавна (виж. стр. 34), тъй като няма да има концентрация на собственост, а ще се увеличат размерите на парцелите, които се обработват по-ефективно, ще нарастват
инвестициите за обработка и подобряване на земята и в
крайна сметка добавената стойност в земеделието ще се увеличи.

Прогнозите
Като се има предвид доброто финансово състояние на
българското селско стопанство (виж Таблица 3 - Финансова
задлъжнялост земеделието), секторът е в добра позиция да се
възползва от очакваното значително увеличение на световното търсене, прогнозират анализаторите от УниКредит Булбанк. Те се позовават на световно проучване, направено от
„ПрайсУотърхаус Купърс”, което показва, че в сравнение с нивото от 2005 г. световното селскостопанско производство ще

Средни цени на сделките със земеделска земя по райони
(лв./дка)
Статистически район 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Северозападен

249

420

493

598

682

708

735

Северен централен

295

447

623

708

807

820

895

Североизточен

365

555

860

827

957

1040

1157

Югоизточен

230

271

346

480

509

636

707

Югозападен

302

237

463

301

403

415

221

Южен централен

230

292

364

357

474

442

412

Общо за страната

279

398

547

594

684

732

761

Източник: НСИ към 24.4.2017 г.

Средни цени на рентата на земеделска земя по статистически
райони (лв./дка)
Статистически район

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Северозападен

19

22

29

34

38

40

42

Северен централен

25

33

41

46

50

52

53

Североизточен

40

50

53

58

61

63

64

Югоизточен

15

22

28

29

31

31

32

Югозападен

13

15

15

16

18

20

22

Южен централен

13

20

22

24

26

27

26

Общо за страната

23

30

34

38

41

42

44

Източник: НСИ към 24.4.2017 г.

Финансова задлъжнялост в сектор „Земеделие“
Вид задлъжнялост
по години

2009

2010

2012

2013

2014

2015

Обща финансова
задлъжнялост*

124%

127% 113% 100%

98%

93%

92%

Дълг към финансови институции*

43%

43%

34%

31%

31%

2011

37%

33%

Общо за българската икономика:
Обща финансова
задлъжнялост*

177%

175% 175% 171% 166% 161% 162%

Дълг към финансови институции*

52%

50%

50%

49%

46%

42%

40%

* спрямо собствен капитал
Източник: НСИ, УниКредит Булбанк

нарасне с една трета през 2030 и до две трети през 2050 г. само
за да се справи с нарастващото население на Земята.
От увеличаването на доходи и намаляващата бедност в световен мащаб се очаква допълнително да се повишат стимулите за
сектор „Земеделие” заради нарасналото търсене.
Подобно на други развиващи се пазари, от УниКредит Булбанк очакват местните земеделски производители да мигрират
към ниши с по-висока добавена стойност, особено в производството на плодове и зеленчуци, както и в животновъдството, и да
се възползват от благоприятните предпоставки за развитие на
био- и екологичните продукти.
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LOCALFOOD.BG

Седем оригинални идеи с отличия
от конкурса „Новите успели“

ооперация за отглеждане на рядкаК
та порода източнобалканска свиня и пивоварна за занаятчийска бира
са сред победителите в конкурса „Новите успели“ на фондация „LocalFood.
bg“. Общо седем малки предприятия
бяха отличени на първите годишни
награди за малки фермери, производители и търговци на занаятчийски храни. Конкурсът избра най-вдъхновяващите истории за старт на нов бизнес, регистрирали своята дейност
през 2016 г.
Победителите са:
„Източнобалканска свиня“ – кооперация от двадесет фермери, които отглеждат при пасищни условия
рядката българска порода и произвеждат свежо охладено месо в село
Веселиново, община Смядово.
„Солео България“ – семейна фирма за натурални веган шоколади от
какаови зърна с марка Casa Kakau,
произвеждани в Пловдив.

„С Комплименти“ – ателие за ръчно приготвени веган торти и сладки
с марка VeggieBox от Монтана.
„С Добро“ – пекарна за хляб. Работи с малки производители на фермерска продукция, като по този начин подпомага и тяхното развитие.
„Булкабкомерс“– доматена градина и селска къща за гости с производство на консервирана храна в село Кичево до Варна.
„Пивоварна Ромбус“ – малка семейна фабрика за занаятчийска бира в Пазарджик.
„Хлебар Рангелов“– висококачествен занаятчийски хляб в семейна пекарна в Костинброд.

Конкурсът се базира на първо по
рода си българско проучване за това
как новите микропредприятия в сферата на занаятчийските храни и напитки навлизат на пазара. Всеки от
наградените ще получи безплатно па-

кет от маркетингови услуги за популяризиране на дейността си – рекламно видео, интервю за Capital.
bg, Uspelite.bg и Menumag.bg, специално предаване за AgroTVи популяризиране на бизнеса чрез партньорските организации на LocalFood.bg.
Инициативата се финансира от Фондация „Америка за България”.
Журито на конкурса бе съставено от: доц. д-р Десислава Димитрова
(Slow food България), адв. Ивана Мурджева (Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели), Албена Симеонова (Българска
асоциация Биопродукти), Гергана Кабаиванова и Гавраил Гавраилов от
Localfood.bg. Критериите за оценка
са свързани със социалната значимост
и устойчивост на бизнеса, както и с
въвлечеността в местните общности.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Свръхконцентрацията на
земеделска земя е опасна за ЕС

П

овече от 15 години Европейската комисия води обща
селскостопанска политика (ОСП), до голяма степен
подчинена на предоставянето на директни субсидии на основата на единица площ. Например, когато субсидиите бяха
между 150 и 200 евро на хектар, дадоха огромно предимство
на големите фирми, които развиват индустриализирано земеделие. Така те постепенно изтласкват малките земеделски
стопанства от пазара и концентрират големи площи обработваеми земи. Въпреки че това има и добри страни, защото по този начин рязко нараснаха инвестициите в земеделска техника, Европейският парламент определи тази политика като неправилна.
След задълбочен доклад, евродепутатите приеха на 27 април 2017 г. Резолюция относно актуалното състояние във
връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС и поискаха промяна на водената досега политика и да се създадат условия за улеснен достъп на земеделските стопани до земята.
Основната грешка, която отчитат евродепутатите, е, че
е създадена свръхконцентрация на земеделска земя в целия Европейски съюз. По данни на „Евростат”, които се посочват
в директивата, в страните от общността земеделската
земя е съсредоточена като собственост или като отдадена
под аренда в малко на брой земеделски производители. През
2013 г. само 3,1% от земеделските стопанства в ЕС-27 (без
Хърватия, приета в същата година за член на ЕС) са контролирали 52,2% от земеделската земя в Европа. В същото време 76,2% от стопанствата ползват едва 11,2% от земеделската земя.
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Според ЕП тази тенденция продължава в разрез с устойчивия и многофункционален европейски модел на земеделие,
важна характеристика на който са семейните земеделски
стопанства.

Колко сериозен е проблемът
Според данните, с които се мотивира приетият доклад
на Комисията по земеделие към ЕП за концентрацията на земеделска земя в ЕС, и възприет в приетата Резолюция, обхватът и темпото на концентрация на земя са тревожни. Това
важи особено за държави като Румъния, Унгария и България.
Дори и в Германия, Италия и Испания тези проблеми не са
непознати. Според анализаторите на проблема степента на
концентрация на нивите в Европа е подобна на неравното
разпределение в Бразилия, Колумбия и Филипините.
Европарламентът изтъква, че земята не е обикновена
стока, тъй като не може да бъде умножена, а достъпът до
нея е едно от правата на човека. Както концентрацията
на финансовите активи, така и прекалено високата концентрация на земи разделя обществото, дестабилизира селските райони, застрашава продоволствената сигурност, а с
това и екологичните и социалните цели на Европа.

Изкривеният пазар
Авторите на доклада са установили, че като цяло се наблюдава недостиг на всеобхватни, прозрачни, актуални, качествени и единни за цяла Европа данни за цените и количествата на пазара на земя в Европа. Това пък според евродепу-

Препоръките към държавите членки


Те са отделени от препоръките към еврокомисията и основните от тях са:

 да гарантират равнопоставеност на половете и да поощря






ват малките семейни земеделски стопанства и устойчивите
методи на производство
да се предостави специална помощ за малки и средни индивидуални стопанства и кооперативи, за млади хора и
особено за жени
да се създадат подходящи инструменти в рамките на ОСП
и свързаните с нея политики, които да улесняват младите
при започването на селскостопанска дейност, като им гарантират справедлив достъп до устойчиви кредити
да се подкрепят всички иновативни мерки за споделяне на
земя, които предоставят възможност на младите земеделски производители да започнат дейността си, по-специално посредством инвестиционни фондове на основата на
принципа на солидарност;
да се въведе по-ефективна система за разпределяне на помощи с цел предотвратяване на концентрацията на земеделска земя.

ЕП не препоръчва да се ликвидират директните плащания, но
призовава държавите членки да въвеждат тавани при преразпределяне на средства по линия на ОСП, като например възможността 30% от директните плащания да бъдат определени за първия хектар на стопанството като начин да се укрепят
малките и семейните земеделски стопанства.

тати се отнася както за продажбата на земи и дялове, така
и за цените на арендата.
Продажните цени и цените на арендата на земеделски земи в много региони на Европа са се повишили до равнище,
което лишава много стопанства от възможността да се защитят от загубата на взетата под аренда земя или да предприемат нужното им разширение чрез закупуване на ниви.
Освен факта, че на пазара почти не е останала земеделска земя, цените на арендата вече не са ориентирани към постижими приходи от селскостопанска продукция. В същото време капиталовите изисквания за много нови участници на пазара са твърде високи и твърде рисковани.
Собствеността е най-добрата предпоставка за отговорно боравене с почвите и устойчиво управление на земята, се
казва в мотивите към доклада. Макар нивото на цените на
земеделските земи в държавите - членки на ЕС, да е различно,
концентрацията напредва стабилно, а оттам се стига до
отрицателни последствия за пазара и за фермерите.

Защо се е стигна дотук
Причините са разнородни. Субсидиите допринасят за
стремежа към експанзия на фермерите или привличат инвеститори извън сектора. Например директните плащания
на основата на площ едностранно насърчават най-големите
стопанства.
Придобиването на земя поради нарастващото търсене
на храни, фуражи, възобновяеми суровини за производство
на горива и за химическата и текстилната промишленост,

както и на енергийни източници, сега се счита за една от
най-добрите възможности за инвестиции и печалби в целия
свят.
Продължаващият период на ниски лихвени проценти, започнал с финансовата криза след 2008 г., е основание за „бягство в реалните стойности“, т.е. в земя. Така от придобиването са заинтересовани и инвеститори извън сектора „Земеделие”.
Освен от концентрацията земеделската земя е застрашена от намаляване, тъй като след промяна на нейното предназначение се използва за неселскостопански цели като урбанизация, туризъм и инфраструктурни проекти.

Какво искат евродепутатите
Съавтор на приетия доклад е българският евродепутат
Владимир Уручев. След приемането на Резолюцията той каза пред журналисти, че с този документ ЕП настоява Европейската комисия да разработи много точни критерии
за това кое в националните законодателства е допустимо,
за да не се нарушава европейското законодателство в областта на свободата на движение на капитали. По думите на
Уручев целта е новопостъпилите държави членки, повечето
от които са в нарушение, да могат да си променят законодателството спрямо тези критерии и така да се избегнат
наказателни процедури, особено след изтичане на мораториумите върху продажбата на земя на чужденци.
В приетата Резолюция се отправят 34 конкретни препоръки към Европейската комисия и държавите членки. Тяхната цел е да се улесни достъпът на земеделските производители до земя и са пряко свързани с подобряване на конкурентоспособността на малките и средните стопанства.
На първо място се предлага еврокомисарите да възложат
събирането на данни за изкупните цени, арендите и пазарното поведение на собствениците и арендаторите и да се обявят резултатите. След това да се създаде обсерватория за
събиране на информация и актуални данни относно равнището на концентрация и владение на земеделски земи в целия
съюз; тя да регистрира покупните цени и цените на арендите и пазарното поведение на собствениците и арендаторите; да наблюдава загубите на земеделски земи след промени в
земеползването и тенденциите, свързани с плодородието и
ерозията на почвите; и да изготвя редовни доклади.
Като ключово предизвикателство пред малките и средните семейни стопанства са посочени високите разходи за
инвестиции. Членовете на ЕП подчертават важността на
малките семейни земеделски стопанства за живота в селските райони: те икономически ги развиват, запазват културното наследство и поддържат социалния живот, произвеждайки наедно с това здравословна и качествена храна.
Призовава се ЕК при разработване на ОСП 2020 да бъдат
заложени марки за борба срещу концентрацията на земеделска земя и да се разработят допълнителни мерки в подкрепа
на микро-, малките и средните предприятия.
Боряна Семкова
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Titan Мachinery откри нов
търговско-сервизен център в София
Компанията посрещна над 200 партньори, земеделски производители,
вносители на техника и гости от чужбина

Б

ългарското представителство на водещия американски дилър на аграрна и
строителна техника TITAN
MACHINERY откри новия си
търговско-сервизен център в
София. Mениджърът на Тайтън Машинъри за България
Филип Цветков посрещна над
200 гости на официален коктейл по повод откриването.
Сред тях бяха вносители на
земеделска и строителна техника, партньори, земеделци,
строителни компании и представители на посолството на
САЩ в България. Специално за
да поздрави екипа на Тайтън
Машинъри и гостите за събитието от Виена пристигна
Кристиян Райнерт, директор
правен отдел и човешки ресурси на TITAN MACHINERY за
Европа.
Новият търговско-сервизен център на Тайтън Машинъри се намира в новопостроена сграда на бул. „Ботевградско шосе” № 455. Разположен
е на 3000 квадратни метра и
обединява в една локация сервизните, търговските и изложбените площи на компанията в София, които досега бяха разделени. На новия адрес е
и централният офис на компанията.
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МАТЬО ФОСТЪР,
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА CASE IH:

Инвестирахме в нова сграда
и по-удобна локация, за да
улесним нашите клиенти и
партньори и да ги посрещаме
на едно място. Каня всички,
които искат да видят найдоброто от световната
строителна и земеделска
техника, да ни посетят,


заяви Филип Цветков.
Това е седмият търговско-сервизен център на Тайтън Машинъри в
страната. Освен в София компанията има представителства в Бургас,
Добрич, Русе, Плевен, Стара Загора,
Монтана.
„Ние сме оптимисти за бъдещето и вярваме, че в следващите години пазарите на земеделска и строителна техника ще продължат своето развитие. Опитът ни показва, че
клиентите ни вече имат устойчив
бизнес и планират инвестициите си
не само в зависимост от европейски-

те програми за субсидиране. Потенциал за по-нататъшно обновяване на
парка от машини и в двата сектора, както и нужда от последващата
им поддръжка има още доста, добави Цветков.
Тайтън Машинъри е сред фирмите - лидери в продажбите на селскостопанска техника в страната, и е официален вносител на водещи марки селскостопанска и строителна техника – Case IH, Case
CE, Kverneland, Vederstad, Tecnoma,
MacDon, Annaburger, Salford и др.
Американската TitanMachineryInc
стъпи на българския пазар през 2012
г., като през 2016 придоби 100% от
„Тайтън Машинъри България“ ЕАД.
С консолидацията на собствеността новият мениджмънт оптимизира процесите в компанията, запази и
разви екипа и изведе компанията на
ново равнище на взаимоотношения с
клиентите.
Повече информация за Тайтън Машинъри България може да намерите на интернет страницата www.
titanmachinery.bg, както и на краткия
национален номер *4040. 

Тайтън Машинъри
затвърди името си
на точен партньор за
българските фермери

И

стинско удоволствие за мен е да съм
тук, на откриването на новата база
на Тайтън Машинъри, убеден съм, че с тази
придобивка те ще бъдат полезни на своите клиенти от региона не само при закупуването на машините, но и при поддръжката им. Тайтън Машинъри ще затвърдят името си на точния партньор за българските фермери. Това каза за „Агробизнесът” Матьо Фостър. Той уточни, че със
своя опит и експертиза Тайтън Машинъри е един от най-добрите партньори в Източна Европа. А доброто сътрудничество на CASE IH с България започва преди повече от 25 години.
На въпрос как оценява пазара на агротехника в Европа, вицепрезидентът на CASE
IH отговори, че пазарът е сложен и динамичен, но CASE IH реагира по правилния начин и за първото тримесечие на тази година марката бележи ръст в продажбите
спрямо 2016 г.
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SPACE 2017
Динамично изложение от полза за
световното животновъдство!
За 31-ви път домакин ще е френският град Рен от 12 до 15 септември 2017 г.

И

зложението SPACE навърши 30 години и несъмнено си е извоювало
позицията на огледало на животновъдния сектор в света. През последните
няколко месеца свиневъдството отбеляза значителен ръст, което доведе
до увеличаване на броя на изложителите, участващи в сектора през тази година.
Птицевъдството обаче беше сериозно засегнато от последния, все още
продължаващ, птичи грип. То също
така е изправено пред голямо бъдещо
предизвикателство, което ще изисква
спазване на новите стандарти и промени, необходими за задоволяване на
потребителското търсене на яйца от
свободно отглеждани кокошки.
Секторът на млякото и млечните
продукти претърпява преструктуриране и страда от ниски цени – дотолкова, че земеделските стопани не могат да покрият разходите си или да отделят средства за инвестиции.
В непрекъснато променящата се среда, изискваща гъвкавост и бързи корекции от страна на земеделските производители, SPACE отговаря на тези нужди, като предоставя
авангардни решения за животновъдството. Изложението
отново ще предостави възможност за дискусии, дебати и
размисли за бъдещите предизвикателства пред животновъдния сектор, но и ще бъде уникална витрина за иновации.

Кои са участниците
Броят на регистрираните изложители отразява доколко е привлекателен SPACE: Към 9 май 2017 г. са се регистрирали 1273 ферми (за същия период - 1262 през 2016, 1257 през
2015 г. и 1223 през 2014 г.). Международните изложители
са 381 от 37 държави, което потвърждава значението на
SPACE в световен мащаб. За привлекателността на изложението в глобален обхват свидетелстват и 141 нови изложители, сред които 64 от други страни.
Поисканата от изложителите площ е 60 191 м². Тази
година са получени повече искания за промени в пространството и местоположенията, отколкото през предходни38 | АГРОБИЗНЕСЪТ

те години. Производителите на машини за животновъдството искат по-големи експозиционни площи, което ще
промени конфигурацията на зала 2-3, където обикновено се
разполагат те. Зала 10A-10Б ще бъде посветена на птицевъдния сектор. Някои от доставчиците на животновъдни
сгради решиха да се представят в тази специализирана зала.
Има и силно търсене на пространство в зали 1 и 11, посветени на доилната и техниката за отглеждане на добитък.
Като цяло търсенето на пространство в закритите зали е за около 700 м² повече в сравнение с миналата година на
същата дата. Търсенето на пространство на открито е
стабилно в сравнение с 2016 г.
За пръв път тази година посолството на Дания във
Франция е домакин на площ от 90 квадратни метра, където ще се представят редица датски фирми. Консулството
на САЩ в Рен, посолството на Холандия и Enterprise Ireland
ще бъдат също така на разположение, за да организират срещи с бизнеса от съответните страни.

Посетителите в SPACE
SPACE 2016 посрещна 101 963 посетители от 120 държави.



От 2 юли пътуването от Париж до Рен ще отнема само
85 минути с високоскоростен влак. Освен това предвид
важността и въздействието на SPACE на местно равнище
летището в Рен се обръща към авиокомпаниите да увеличат
капацитета на въздухоплавателните средства или да добавят
полети по определени маршрути по време на SPACE.


От тях 12 022 са от чужди страни (по-малко, отколкото регистрираните през 2015 г. 15 042). Този спад в международното присъствие се дължи на няколко фактора, включително факта, че датите на SPACE съвпадат с религиозния празник Ейд ал Ада. Конкуренцията от други световни
изложения, като Eurotier в Хановер например, също има неизбежно въздействие върху броя на посетителите.
Въпреки това леко намаление делегации от Западна Африка, Иран, Канада и Филипините присъстваха на SPACE 2016
и много изложители успяха да укрепят връзките си с тези
професионалисти.
Тази година са разработени нови промоции и партньорства с Колумбия, Нигерия, Южна Африка, Пакистан и Тайланд.
Подобрената достъпност на Рен в близко бъдеще значително ще подобри привлекателността на SPACE.
От 2 юли пътуването от Париж до Рен ще отнема само 85 минути с високоскоростен влак. Освен това предвид
важността и въздействието на SPACE на местно равнище летището в Рен се обръща към авиокомпаниите да увеличат капацитета на въздухоплавателните средства или
да добавят полети по определени маршрути по време на
SPACE.

Породи, конференции,
форуми и дебати
В центъра на вниманието –
Charolais!

Изложението „Породи“ 2017 ще
включва европейски конкурс, две национални състезания, 11 междурегионални състезания, презентации на породи и многократен търг. В основния
ринг на изложението ще могат да се
видят 550 говеда от 13 различни породи. Ще бъдат показани 200 овце и кози от 10 породи. Тази година породата
Charolais ще бъде в центъра на вниманието. Състезанията ще съберат животни от цяла Франция, Германия и
Австрия.
Програмата на конференциите и
срещите в SPACE отново ще бъде
пълна и разнообразна благодарение на
конференциите, организирани специализирани зали, както и на форумите
FRGEDA „Фермери говорят с фермери“ от сряда до петък следобед в малкото пространство близо до Gate C.
За пръв път тази година групата
Manger Français ще организира срещи
между професионалисти и местни чиновници в четвъртък, 14 септември,
за да популяризира опита и качеството на местните продукти.
В партньорство със SPACE и за
втора поредна година местният вестник Ouest-France ще
бъде домакин на форума за животновъдството и храните.
TERRE 2017 ще се проведе в понеделник, 11 септември, в навечерието на откриването на SPACE, в Ренското училище
по бизнес. Този форум ще разглежда различни актуални въпроси като консумацията на месо, въздействието на животинските протеини върху здравето, очакванията на потребителите и начина, по който фермерите се справят с
тези нови предизвикателства, хуманното отношение към
животните и др.

Чуждестранните изложители
До момента една трета от изложителите са от чужбина. От 141 нови изложители, регистрирани през 2017 г.,
64 са международни компании със седалище в Германия, Белгия, Италия, Китай, Малайзия, Индия, Нова Зеландия и Израел. SPACE е известен като международно изложение, където фирмите могат да привлекат нови клиенти:
на стр. 41
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 67% от изложителите в SPACE съобщават, че участват
или планират да развият експортни дейности
 89% заявяват, че SPACE им позволява да установят полезни бизнес контакти.
За да подпомогнат изложителите в техните експортни
проекти, SPACE им предоставя редица безплатни услуги:
 изложителите могат да канят своите международни клиенти и перспективи безплатно само с няколко кликвания
 международен клуб: бизнес фоайе и място за срещи, изцяло запазени за международни посетители и изложители. Услугите в клуба включват контакти с агенции за развитие
на износа (Adepta, Bretagne Commerce International, Business
France, Entreprise Europe Ouest), списък с очаквани международни делегации в SPACE и преводаческа агенция, която
може да осигури безплатни преводачески услуги за срещи с
международни партньори
 „Ръководството за езиците, които ще се говорят на щандовете“, изброява езиците, говорени от изложителите,
така че международните посетители могат да идентифицират фирмите, които могат да комуникират с тях на
техния език.
 B2B срещи, организирани от Entreprise Europe Ouest, за да
могат да се срещнат с потенциални клиенти, дистрибутори и партньори в чужбина. През 2016 г. бяха организирани близо 200 срещи.
SPACE предлага на чуждестранните посетители възможност да посетят ферми и агропромишлени съоръжения. Програмата е предназначена да им даде поглед върху животновъдството във Франция. Тези обиколки се финансират от ADEPTA и
Министерството на земеделието и рибарството.

тивността на стадата.
Това означава ли, че в бъдеще роботите ще заменят фермерите и служителите в земеделските стопанства? Не, поради
простата причина, че в селското стопанство работим с живи
животни и растения, които се управляват от сезоните.
Но роботите ще направят земеделието по-привлекателно, по-малко трудно и по-малко напрегнато. Работата на много фермери ще се развива. В бъдеще те ще трябва да придобият умения в областта на ИТ, а може би ще прекарват по-малко
време на терен и повече в анализ на данните и обслужване на роботизирани системи. Преминаването към роботика е един от
начините земеделието да стане привлекателна дейност в селските райони.

Роботика за фермерите

Европейското състезание на породата Simmental

Ретроспективен преглед на технологичната еволюция на системите за доене ще даде началото на презентациите, които
ще приключат с невероятна демонстрация на роботи, използвани в свиневъдството и птицевъдството.
Броят на използваните роботизирани доилни системи в
млекопроизводителните предприятия се е удвоил за 6 години,
в земеделските стопанства се използва все повече и повече интелигентен инструментариум и се разработват напълно автоматизирани ферми. Британската камара на земеделието и
SPACE решиха да се съсредоточат върху роботиката. Тази вълнуваща тема, която изследва новите отношения между хората, животните и машините, е встъпителната тема на SPACE
за бъдещето.
Днешните ферми работят в съвсем различна обстановка от
тази през 50-те години на миналия век. Те са с по-малко работници, с повишена производителност на един зает. А стремежът към непрекъснато подобряване на условията на труд на
животновъдите доведе до използването на роботи във фермите.
Някои роботи могат да изпълняват усилени, повтарящи се
задачи като измиване на оборите. Други по-сложни роботи, задвижвани от изкуствен интелект, могат да помогнат на фермера, като събират и анализират данни, за да подобрят продук-

С европейския конкурс, две национални състезания, 11 междурегионални конкурса, презентации на породи и многократен
търг, SPACE 2017 Breed Event ще бъде събитие, което ще привлече силен интерес.
В единия от дните - сряда сутринта, ще се състои междурегионален конкурс, посветен на нормандската порода. Следобед
от 14.00 часа ще бъде представена породата Simmental.
SPACE 2017 ще бъде домакин на това голямо събитие, включващо животни, избрани от цяла Европа. Различните френски
региони ще покажат как породата се е разраснала във Франция.
Животните от Германия и Австрия, двете страни, където породата е преобладаваща, също ще покажат животни Simmental.
Денят ще приключи с търг с многобройни породи. В 16:30
животни от 8 различни породи ще бъдат предложени за продажба, преди всичко мъжки екземпляри от породата Charolais.
Междурегионалните състезания на породите Montbéliarde,
Jersey и French Brown ще се проведат в петък. Предвижда се също така представяне на кон от британска порода. Шоуто ще
завърши с представянето на всички овце и говеда, които печелят награди през седмицата.
Всички животни ще бъдат изложени в специални удобни
ограждения за четирите дни на изложението, в зала 1 - за говеда
и млекодайни говеда, и зала 1bis - за овце и кози.
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Температурен режим
на земеделските култури
Топлинни изисквания на
земеделските култури
Интензивността на основните жизнени процеси на растенията – фотосинтеза, транспирация, усвояване на хранителните вещества и пр., зависи пряко от
температурата на околната среда. Различните култури имат специфични изисквания към температурата, които се
променят в процеса на растежа и развитието им.
Общо взето, растежът на културните растения е възможен в границите на
малко над 0оС до около 40оС. В този интервал се различават три температурни
характеристики, които определят интензитета на растителния растеж. При минималната температура растежът на растенията е много слаб, при оптималната
е възможно най-интензивен, а при максималната се прекратява. Минималната температура, при която растенията
поникват и започват растежните процеси, се нарича биологичен минимум. Над
него растежът и развитието на растенията се ускоряват до оптималната температура, над която те намаляват и се
прекратяват напълно при максимално
поносимата.
Зависимостта на отделните физиологични процеси от температурата е нееднаква. Например активността на фотосинтезата расте от 0 до 20оС и намалява
до 40оС. Кореновото хранене е най-активно при посочените в таблицата оптимални температури, а дишането протича
още при –10о и достига най-високите си
стойности при 40оС.
Реакцията на културите към измененията на температурите са различни. За
някои култури температурите около 0оС
са неблагоприятни, докато за зимните
житни култури са необходими за определен период от време, за да преминат
през стадия на т.нар. яровизация. Културите се различават и по студоустойчивост, т.е. поносимост към отрицателни
температури.
Според устойчивостта си към ниски температури пролетните култури
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се разделят на силно издръжливи, понасящи температури от -7 до –10оС на въздуха (пролетен ечемик, овес, грах, леща);
издръжливи, които не се повреждат при
–5, -6оС (фий, слънчоглед, лен, моркови),
средно издръжливи – не понасят -3, -4оС
(соя); слабо издръжливи – страдат при
-2, -3оС (царевица, картофи, тютюн); неиздръжливи – повреждат се при 0оС, а в
някои случаи при 1оС (памук, ориз, фъстъци).
Сумарните температурни изисквания
на културните растения се изразяват с
температурните суми, необходими за
достигане на зрялост. Те се използват за
райониране на културите и за прогнозиране на сроковете за настъпване на фазите на растеж и развитие.

Фактори на топлинния режим
Топлинният режим на растенията се
определя предимно от температурата
на приземния въздух и топлинните свойства на почвата. Влияние оказват също
релефът и експозицията на склоновете.
Топлинният режим на почвата, въздухът
и растенията зависи в най-голяма степен
от количеството и качеството на слънчевата радиация
Между надземните части на растенията и атмосферата съществува непрекъснат топлообмен. Интензивността на
този процес зависи от температурата
им и движението на въздуха. Скоростта
на отдаването на топлина от растенията почти се удвоява, когато скоростта на
вятъра се увеличава от 0 до 1.2 м/сек.
В умерените географски ширини почвата на южните склонове е по-топла от
тази на северните, като понякога различията достигат 5-6оС. В низините почвата се нагрява по-силно през деня, а през
нощта се охлажда по-бързо в сравнение
с хълмистите райони. Това обуславя поголямата вероятност за слани в равнинните и ниски райони.
Съществено значение за топлинния
режим на растенията имат топлинните свойства на почвата като отразяваща
способност (албедо), лъчопоглъщателна
способност, топлоемкост, топлопровод-

ност, топлоотдаване и топлинен баланс.

Методи за въздействие върху
топлинния режим
Методите за въздействие върху топлинния режим на растенията могат
да бъдат разделени на 3 основни групи: 1) методи за пълноценно използване на естествените топлинни ресурси на
местността; 2) методи за съхранение на
повече топлина в почвата и нейното използване и 3) методи за предпазване на
почвата и растенията от прекомерно изстудяване и нагряване.
Използване на естествените топлинни ресурси
От основно значение е правилното
райониране на културите в зависимост
от изискванията им към топлина. Възможностите за райониране в различни
географски ширини и надморски височини се определят преди всичко от температурните изисквания на растенията. При районирането на нови култури и
сортове трябва да се вземат под внимание специфичните им изисквания към
биологично активните температури, необходими за получаването на оптимална
продукция.
Познаване влиянието на различните елементи на релефа е от значение
за по-пълното използване на топлинните ресурси, особено в по-северните райони и по-големите надморски височини. По-топлолюбивите култури се
разполагат с южно, югоизточно и югозападно изложение и равнините.
Спазването на оптималните срокове за сеитба е от значение за закаляване на есенните култури и предпазването
им от зимни повреди и за предпазване
на пролетните от късни повратни студове.
Съхранение и използване на повече топлина в почвата
Чрез обработката на почвата се
въздейства върху нейни основни топлинни характеристики като топлоемкост, топлопроводимост и отразяваща
способност (албедо) и по този начин са
определя топлинният баланс на почвата.

Разрохкването на почвата в края на
то на поливната вода в плитки басейни
Това се налага през лятото, когато визимата и началото на пролетта увеличае практика в зеленчуковото производсоките надоптимални температури пова съдържанието на въздух в рохкавия
ство. Оборският тор е съществен източтискат нормалния растеж и развитие на
слой, което създава условия за по-бъркултурите. Най-добри резултати се полуник на топлина в култивационните съозо затопляне и за по-ранна сеитба. Торъжения. При разлагане на 1 тон от него
чават от напояването, особено във форсе освобождават 3-4 милиона калории.
ва влияние е по-силно изразено при пома на дъждуване. Дори дъждуването с
Използването на топли отпадъчни води
тежките глинести почви.
ниски поливни норми има много добър
или на природни термални води дава гоосвежителен ефект на прегретите посеОтглеждането на културите върху
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Таблица 1. Минимални, оптимални и максимални
на млади растения и разсади,
ност се освобождава по-бързо
температури за поникване на растенията
обикновено във вегетационот излишната почвена влага и
о
нагрява по-добре. Тя е особени съоръжения. При опасност
Температура С
Култура
от прегряване се създават възно подходяща за отглеждането
минимална оптимална максимална
на топлолюбиви култури, както
душни течения чрез вентиПшеница
3-4,5
25
30-32
и за ранно производство върху
лиране или отворени срещуниски и влажни участъци със
положни врати. Много добри
Ечемик
3-4.5
20
28-30
студени почви.
резултати се получават чрез
Грах, фий
1-2
30
30-35
съчетаване на въздушно течеПодобряване структураЛюцерна
1
30
37
ние с напояване.
та и строежа на орния слой
Захарно цвекло
4-5
25
28-30
има положително влияние върТоплинен режим на
ху топлинния режим. По принСлънчоглед
8-9
28
35
зеленчуковите растения
цип структурните почви имат
Царевица
8-10
32-35
40-45
Съществува голямо разноопо-добри топлинни свойства.
Ориз
10-12
30-32
36-38
бразие
от зеленчукови видове
Те изпаряват по-малко влага,
с
много
различни изисквания
Фасул
10
32
37
аерират се добре и не се прекъм
температура.
По отношеовлажняват, вследствие на
Тютюн
13-14
28
35
ние на топлинния им режим те
което се затоплят по-бързо и
Краставици
12
35
40
се разделят условно на няколсъхраняват топлината в по-доПамук
12
32
40
ко групи.
лните слоеве. Дренирането на
Студоустойчиви. Това са
преовлажнените почви е ефекрастения,
които понасят до -12,
тивно за подобряване на техИзвестно затопляне на почвата и при-15оС и имат оптимална температура 15ния топлинен режим.
земния въздух се постига с т.нар. кулис18оС. Тук се отнасят спанакът, лукът, чеМулчирането на почвената повърхни посеви, при които редовете на чувстсънът,
хрянът и някои сортове къдраво
ност създава по-добър топлинен режим
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на почвата, като пропуска пряката слънкултура се редуват на определено раздр.
чева светлина и ограничава топлинното
стояние с 2-3 реда от защитната (кулисПолустудоустойчиви са зеленчуизлъчване от почвата. Едновременно с
на култура, обикновено царевица или
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видове, които издържат на темтова се ограничава изпарението на власлънчоглед). Посоката на редовете трябпература -1,5,-6оС до -8, -10оС. През вега, с което също се намалява разходът на
ва да бъде напречна на преобладаващигетационни период те се нуждаят от
топлина. Като мулчиращи материали се
те ветрове.
по-умерени температури – 16-20оС. Таизползват растителни остатъци, фолио
Създаването на полезащитни горкива са салатата, зелевите, грахът, магдаот синтетични материали, стъклени рамски пояси има комплексно влияние
нозът, целината, копърът, празът и др.
ки и др. У нас мулчирането с прозрачни
върху микроклимата, включително поТоплолюбиви. Растенията от тези висинтетични материали се прилага в продобряване на топлинния режим, като
дове не понасят температури под 0оС
изводството на разсад за ранни зеленчусмекчава екстремните температури през
Оптималната температура за развитието
ци, цветя и тютюн.
зимата и лятото.
им е 22-25оС. Към групата се отнасят доНаличието на снежна покривка има
Мерките за борба с късните проматите, пиперът, патладжанът, краставиголямо значение за презимуването на
летни и ранните есенни слани са наците, тиквите, фасулът и др.
зимните култури. Снегът има ниска топсочени към ограничаване отделянето на
Много топлолюбиви. Това са растелопроводимост, намалява отделянето на
топлина от почвата, повишавайки темния, които растат и плододават при 25топлина от почвата и не позволява обо
пературата с 2-3 С. Възможните мерки
28оС, каквито са дините, пъпешите и баразуването на ледена кора върху нея.
са задимяване чрез изгаряне на навлажмята.
Поради това в някои райони се препонена слама, дървесни стърготини, стаРазграничаването на категориите е
ръчва снегозадържане, което е особено
ри автомобилни гуми и др. Различните
в известна степен условно, тъй като тоефективно на места, силно изложени на
форми на напояване (дъждуване, микроплинните изисквания не са еднакви през
ветрове.
дъждуване, браздово напояване) имат
различни периоди от развитието на всеЗатоплянето с други източници
същия ефект.
ки от видовете.
на топлина освен слънчевата радиация
Предпазване на растенията от предава известни възможности. ЗатоплянеПроф. дсн Петко Иванов
комерно нагряване
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КУЛТУРИТЕ

Черешата – прогресиращ вид в
българското овощарство
На фона на тежкото
състояние на българското
овощарство производството
на череши се очертава като
най-привлекателно
Черешата е втората по значение след
ябълката овощна листопадна култура в
страните с умерен климат. Нейното значение се определя основно от ранното узряване напролет, когато на пазара
няма достатъчно плодове. С ценния си
хранителен състав и прекрасен вкус черешите допринасят за пълноценното
хранене и здравето на човек. През тази
година черешовите насаждения пострадаха от студовете през януари и късните
пролетни слани.

ЧЕРЕШИТЕ В СВЕТА

млн. тона

Производството на череши в света бележи непрекъснат ръст, който в последните седем години от 2007 до 2015 г. е
достигнал 35.6% (Фиг.1).
Безспорно най-големият производител на череши в света е Турция, следвана
от САЩ и Иран (табл. 1). В ЕС най-много
череши се произвеждат в Италия, Испания и Австрия (съответно на 4-то, 5-о и
6-о място). Между първите 20 страни производители на череши, са също Румъния, Франция, Гърция и Португалия.
България е на относително престижното
18-о място в света и 9-о в ЕС-28.
Най-големият износител на пресни
череши в света са САЩ, следвани от Чили, а Турция е едва на трето място с износ 53.7 хил. тона през 2014 г. Глобалната
тенденция в пазара на череши за прясна

консумация са сортове плодове с големина 25-28 мм, тъмен цвят и дълъг „живот на рафта”.
България се върна едва в последните
години между страните – износителки на
череши, без значителни пазари и изнесени количества. Въпреки това страната има
свое бъдеще сред производителите на череши поради природните и климатичните
дадености и потенциал за развитие

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И
ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

В млада възраст черешовите дървета
растат бързо и силно и образуват здрава корона с мощен централен клон. Дърветата встъпват в плодоношение на 4-5-а
година и живеят до 80 и повече години,
но в интензивни промишлени градини и
на слаби подложки имат по-малка продължителност. Черешата плододава основно с дълго живеещи букетни клончета. Сортовете са частично самостерилни
(не се самоопрашват), но са създадени и
самофертилни сортове.
Черешата е топлолюбива култура, но
много високите температури и атмосферната суша влияят неблагоприятно
на количеството и качеството на добива. По време на дълбокия зимен покой
цветните пъпки понасят минус 24-250С,
но с настъпването на принудителния покой са чувствителни
2.782
3
2.545 2.465 2.456 2.456
и повратните пролет2.051 2.183
2.5
ни мразове със слани
повреждат цветове и
2
млади завръзи.
1.5
При чести валежи
1
и/или ниски темпера0.5
тури по време на цъф0
тежа голяма част от
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 г.
цветовете остават неФиг. 1 Производство на череши в света по години - оплодени. Обилните

млн. тона

Производство Стойност
1000 тона
$1000
Турция
438.5
557.5
САЩ
303.4
385.7
Иран
241.1
306.5
Италия
112.8
143.4
Испания
101.9
129.6
Австрия
92.5
117.6
Узбекистан
82.1
104.2
Румъния
81.8
104.1
Русия
76.9
96.6
Украйна
72.8
92.5
Сирия
62.1
79.1
Чили
61.1
77.7
Франция
48.1
61.1
Гърция
44.2
56.2
Португалия
37.9
48.3
Германия
37.1
47.1
Китай
40.7
32.1
България
33.3
38.2
Сърбия
28.6
36.3
Ливан
21.1
26.7
Страни

По данни на Faostat 2014 г.

Табл. 1. Производство на череши
във водещи страни на света през
2013 г.
валежи и честите превалявания по време на зреенето предизвикват напукване
и гниене на плодовете в различна степен
в зависимост от сортове.
Черешата не е особено взискателна към почвени условия и в България се
отглежда на различни почвени типове.
Предпочитанията към различни почви се
определят и от вида на подложката.

СОРТОВЕ
Черешовите сортове у нас узряват в
течение на около един месец - от второто десетдневие на май (сорт ранна черна едра) до второто десетдневие на юли
(ламберт). Важни сортови характеристики са също оцветяването на плодовете
и съвместимостта при опрашване. При
планиране на черешови насаждения е
необходимо старателно предварително
проучване на сортовете от специална литература.
на стр. 46
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От ранните сортове най-разпространени са бигаро бюрла, бигаро моро и
ранна едра. От по-късно зреещите преобладават сортовете бинг, ван и козерска.
В института по земеделие в Кюстендил са селекционирани едроплодните
сортове мизия, българска хрущялка, стефания и др. В Института по овощарство
в Пловдив са създадени сортовете косара и розита и късно зреещите розалина и
тракийска хрущялка.
Интродуцирани съвременни сортове
череши са сънбърс, лапинс, силвия, каталин и др., но те са по-слабо разпространени.
Подложки. Като подложки за череша
и вишна се използват семеначета от дива череша и махлебка и рядко от вишна
и дори от културни сортове. Все още слабо застъпени са клоновите подложки.
Черешовата подложка се предпочита за топли, дълбоки и водопропускливи почви. Тя придава по-силен растеж и
дълголетие на дърветата и те са по-родовити от присадени на махлебка.
Махлебката е по-сухоустойчива и студоустойчива и е подходяща за по-сухи и
по-бедни на хранителни вещества карбонатни почви. Не понася тежки, влажни и
засолени почви.

могат да се използват култури за зелено
торене, с есенно засяване.
В първите няколко години се тори
околостъблено със 7-8 кг азот/м2, а след
встъпване в плододаване се преминава към площно торене с 10-15 кг азот/
дка, внасян на два или три срока (рано
напролет, след беритбата и наесен). Фосфорно и калиево торене се прави през
3 години , с внасяне на по 15 - 20 кг активно вещество на фосфор и калий.
Обикновено черешата се отглежда
при неполивни условия, но при възможност за поливане такова се прави след
беритбата - за залагане на повече плодни пъпки и след листопада - – за по-добро презимуване.

ПРОБЛЕМИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА
ЧЕРЕШАТА В БЪЛГАРИЯ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ

1000 тона

млн. тона

При създаване на черешови насажде3
2.465
ния се подбират
комбинации от2.545
взаимно
2.183
2.5 се 2.051
оплождащи
сортове. Сортовете се гру2 последователността на узряпират и по
ване, за1.5
да се .улесни организацията на
беритбата
1
Черешовите дървета се формират на
0.5
подобрена етажна или свободно растя0 Височината на стъблото се
ща корона.
определя от 2007
начина 2008
на бране2009
– при 2010
използване на механизация се оставят повисоки. След формиране на короната и
встъпване в плодоношение водачът и основните разклонения се съкращават до
стара дървесина, за да се ограничат размерите на дърветата. В младите насаждения се поддържа черна угар, а по късно
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73.4

54.5

Във фиг. 1 е представено изменението
на черешовото производство
в България
2.782
2.456 от 40 години. До около
за2.456
един период
1975 г. е характерно относително постоянство от около 50 - 55 хил. тона. Максималното производство на череши в страната е през 80-те години на миналия век
с около и над 70 хил. тона. В следващите
години обаче до около 2005 г. следва рязък срив до минимума от 18.2 хил. тона
2011 4-кратно
2012 2015
г.
(близо
намаление).
В десетилетието до 2015 г. следва период на ръст в
черешовото производство до 49 хил. тона въпреки значителните колебания по
години. През тези години е характерно
увеличаването на реколтираните площи,
уедряване на средния размер на черешовите градини и увеличаване на ново-

71.5
49.4

55.1
52.1

38.2
30.1

28.3
18.2

25

19.5

33.3

1970 1975 1980 1985 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Производство на череши в България от 1970 до 2015 г. - 1000 тона
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създадените насаждения до около 19.4
хил. дка през 2015 г.
През 80-те години по производство
на череши България е на нивото на Румъния, Украйна и Русия, а през 2015 г. е
близко до това на Португалия и Германия
(табл. 1, фиг. 1).
През настоящата година се очаква спад в черешовото производство на
страната поради повреди на плодни пъпки от екстремните студове през януари и
унищожаване на цветове и ранни плодове от късни пролетни слани в редица райони на страната.
Въпреки очевидния подем на фона на
общото лошо състояние на българското
овощарство, за черешовото производство у нас съществуват редица слабости
и нерешени проблеми, а именно:
Преобладаващо малкият среден размер на насажденията.
Значителна част от черешовите насаждения са остарели, недобре поддържани и нископродуктивни.
Недостатъчно добра квалификация
на производители и специалисти по отношение на новостите в черешовото
производство: оптимизиране на сортов състав и подложки в зависимост от
вида почви и климат; неспазване на съвременните изисквания за създаване на
нови насаждения; недостатъчни грижи
(резитби, борба с болести и вредители,
предпазване от поражения от студове и
слани, напояване и пр.).
Липса на съвременна организация
на производители за решаване проблемите на снабдяване, внедряване на нови
технологии за растителна защита, беритба, охлаждане и съхранение, проучване
и вътрешните и външните пазари и борба с нелоялната конкуренция от чуждия
внос и пр.
Много сериозен проблем е опазването на посегателството на черешовата
реколта от кражби на маргинални елементи, достигащи до опустошаване на
градини чрез чупене на цели. клони.
Проф. дсн Петко Иванов
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 Искате да сте в крак с модерното земеделие?
 Искате да знаете тенденциите в съвременната
хранителна индустрия?
 Искате Европейският пазар да ви забележи?

АГРОБИЗНЕСЪТ е списанието за вас!
Четете ни и онлайн на WWW.AGROBUSINESS.BG

