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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.

Европа на петте кьошета
Е
вропейската комисия публикува
последния от серията документи
по Бялата книга за бъдещето на финансите на Европейския съюз. Подобно на
другите документи този „Reflection
Paper on the future of EU finances“ предлага няколко варианта за формирането и разходването на общия европейски бюджет след 2020 г. Значителна част от документа е посветена на
ОСП, която се финансира с около 70%
от общия бюджет на общността.
Независимо от някои положителни страни на ОСП в документа е записано, че в настоящия си вид финан-

сирането на ОСП допуска изкривяване, защото около 20% от бенефициентите получават около 80% от всички плащания.
Наред с евентуалните варианти за
промяна в общите политики на ЕС
документът предлага следните пет
варианта за бъдещето на европейския бюджет: Запазване на статуквото, Да правим заедно по-малко, Някои
правят повече, Радикална промяна, Да
правим повече заедно.
С други думи, Европа е на пет кьошета. По кой път ще поеме и дали
той ще бъде правилният, ще видим.

15 години СПИСАНИЕ

Пенка Каменова, главен редактор

Ние в списание „Агробизнесът“ вече 15 години държим курса на евроинтеграцията на българското земеделие
и нямаме намерение да се отказваме
от идеята да популяризираме европейските ценности и европейския стил
и стандарт на производство. Вижте
новия брой, ще намерите доста материали по темата.
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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.
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 Искате да сте в
крак с модерното
земеделие?

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 механиз
мите 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.

 Искате да знаете
тенденциите в
съвременната
хранителна
индустрия?
 Искате
Европейският пазар
да ви забележи?
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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛА SPEEDWELL:
тел. 0879 999 990 • info@rimex.bg • www.rimex.bg
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АНГЕЛ ВУКОДИНОВ, СОБСТВЕНИК НА ФИРМА ВУКИ ООД:

За общата селскостопанска политика
трябва да вземем това, което сме
убедени, че работи
Господин Вукодинов, няма ли да се чува по-силно
гласът на фермерите, ако членуват в най-голямата
европейска организация Копа Коджека ?
Получихме известни упреци, че не членуваме в Копа
Коджека, защото не сме си плащали вноските. Искам
най-напред да изясня това недоразумение. Условията
за членство в тази най-голяма организация на фермерите от Европа са такива, че плащането на членския
внос e само една част от общото. Второто условие е сдруженията в тази зала да се обединят, за да ни
приемат в европейската асоциация. Ние от Асоциацията на зърнопроизводителите участвахме активно 5-6 години в работата на Копа Коджека. Но не сме
били пълноправни членове заради липсата на тези две
условия едновременно. И сега членуваме там косвено
чрез Конфедерацията на европейските производители на царевица.
Политиците, които дойдоха, обещаха закон за браншовите организации. Трябва ли ни или не ни трябва? Ами явно не умеем без закон да направим общи браншови организации и е по-добре да има закон, за да имаме една обща организация и да имаме общо мнение. Иначе сами не искаме да го
правим. През 2009 г. направихме един законов проект, обаче работодателските организации се опънаха, защото не ни
искали. Ами и ние не ги искаме. Ама трябваше да се срещнем
някъде - все някъде ще имаме пресечна точка на интересите,
за да има закон, за да има представителност. Защото тези
180 000 евро членски внос в Копа Коджека не са най-големият ни проблем. Големият ни проблем е, че ние не можем да
изградим единно мнение.
Чухте какви искания за общата селскостопанска политика ще имат други европейски държави. Какво от
това може да ни служи и на нас?
Аз ще го кажа на мой си език. Хората са си подредили къщите в Европа. Дърпат си чергата към тях. Ако съм разбрал правилно, над половината от европейските фондове
са за земеделие. Защо? Ами защото Европа е разбрала какво
трябва да направи за своята храна. Другото, което ми на6 | АГРОБИЗНЕСЪТ

прави впечатление от чуждестранните експерти, е, че другите европейски страни предлагат малко на брой мерки за
Обща селскостопанска политика. При нас всеки иска да има
много мерки, да има добър консултант, да направи схемата
и да прескочи.
Като земеделец и като човек с опит в браншовата дейност считам, че трябва да се опрем на по-малко на брой,
но работещи мерки за обща селскостопанска политика. И
трябва да изхвърлим схемите, които позволяват сива ико-

Мисля, че в основата на нашата селскостопанска
политика трябва да стъпим на постигнатото.
Да се види не какво искаме, а какво можем да
правим в България, какво сме постигнали,
за да надграждаме. Може да искаме да
гледаме банани, ама нямаме условия..


номика. Вижте за колко време се отваря и затваря една
мярка – ами понякога е за 48 часа или дори за 24 часа. Това
няма как да се постигне от неопитни земеделци. Затова нека да одобряваме мерки, които са обективни.
Колкото и да са парите в новата обща селскостопанска
политика, те никога няма да стигнат.
Банковият специалист имаше въпроси защо в нашия сектор има такава бърза капиталова възвращаемост. Мисля,
че ние тук в тази зала може да кажем защо. Не става дума
само за икономически условия. Мисля, че банката няма как
да оцени в пари жертвата на едно поколение след 1989 г.,
което тръгна да работи, че и децата на това поколение вече работят на село, и с предприемчивост, с вкарване на нови технологии, с безкрайна работа – ето така се постига
голямата възвращаемост. Това съм го казал на много банкери. Казвал съм го поне 15 пъти, но или банкерите не чуват,
или няма как по банковите си начини да оценят този тежък труд и себеотдаване.
На какво да стъпим в идеята за обща българска позиция за селскостопанската политика след 2020 г.?
Мисля, че в основата на нашата селскостопанска политика трябва да стъпим на постигнатото. Да се види не
какво искаме, а какво можем да правим в България, какво сме
постигнали, за да надграждаме. Може да искаме да гледаме
банани, ама нямаме условия.
Нека да си избистрим какви са проблемите на регионите. Дори и в нашата асоциация, като се повдигне въпросът, че трябва да има регионална българска политика, и не
сме на едно мнение. Ако нямаме регионална политика, ние
няма да можем да наложим българския продукт, няма как да
му вземем добра цена. Та ще ми се в тази посока да се събираме. Иначе много лесно – едните – ние, лошите, взели сме
едни пари по тази мярка. Другите – хубави, те взели пари
по другата мярка. Но влакът си върви, ние работим и живеем тук. И ако насочим усилията към това да си подредим
дворчето, никой няма да ни го подреди. Колко хубаво го каза холандецът – заплащане на услугите, които фермерите
извършват за обществото. Срам ме е, като се движа по

нашите селски пътища и като знам, че всеки фермер има в
двора си по един шредер и се иска 2 часа усилия, за да се почисти пътят между двете села. Задавам повече въпроси, а
не давам отговори. За да мислим. Заедно.
Как да започнем да градим стратегия при толкова
различия? Какви да са приоритетите?
Ами ще се съглася с думите на нашия председател
на Националната асоциация на зърнопроизводителите господин Русавов. Той каза, че всяка стратегия,
всяка политика трябва да се гради върху задълбочен
анализ. Погрешно е мнението на колеги, които казват, че трябва да наложим това, което желаем. Но
дали ще се получи, можем да го разберем от предходните периоди и на база на анализите. За нас приоритет в ОСП в новия програмен период ще бъдат директните плащания, макар че лекторите от другите
европейски държави говореха за преход от директни
плащания към плащания на услуги за обществото. Но
за нас директното подпомагане е инструмент, доказал своето положително въздействие върху земеделието в България. Така че ще продължим да настояваме за директна подкрепа. Друг момент, който е важен за нас, е опростяването на административната
тежест. Тази насока все повече се чува и сред другите
държави - членки на ЕС, че административната тежест е голямо бреме за фермерите. Относно втория
стълб по схемите и мерките за подпомагане е нужно
да има прозрачност. И тази прозрачност да е насочена като борба със сивия сектор. Мерките трябва да
бъдат общодостъпни и да изпълняват своята функция да подпомагат фермерите в цялост.
Интервю на Михаил Ванчев
Използвани са и въпроси от срещата в Пловдив на 18 май за ОСП след 2020 г.
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ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ, „СОФИЯ КАМПО“ ООД:

Мениджър в земеделието, защо не!
Толкова е вълнуващо!

„София Кампо“ ООД е семейна фирма,
занимаваща се със зърнопроизводство.
Стопанисва малко над 50 хиляди декара
земя около столицата и в областта. Любомир Димитров е мениджърът в дружеството. Пред него никога не е стоял въпросът с какво да се занимава. Винаги
всичко у дома се е въртяло около земеделието. И така още като 14-15-годишен
юноша Любо прави първите си стъпки в
агробизнеса. Помага във фирмата през
ваканциите, включва се успешно в кампаниите. Научава много – за почвата, за
технологиите, за машините, за времето, за културите и за хората естествено.
Но това е недостатъчно, за да се чувства
пълноценен и намясто. Затова за кратко работи в друга голяма международна фирма и черпи от световните практики. Там прави всичко по силите си, за да
8 | АГРОБИЗНЕСЪТ

се усъвършенства и от три години е в семейното дружество.

Какво означава да си мениджър в
земеделска фирма?
Като мениджър имам наистина много
задължения. Грижа се да върви работата, цялата техника да е изрядна, всяка
машина да е заредена с гориво, със семена, с тор, а пръскачките с препарати.
Когато трактор се повреди, възможно
най-бързо осигурявам ремонта. Доставям необходимата част, ако ние не може да се справим, търся компетентните
специалисти. Аз наистина познавам всяка машина, всеки неин лагер, дори наймалкия й детайл. Реагирам веднага в случай на авария, наясно съм откъде какво
да купя. Когато стартират кампаниите,
пък и щом са в разгара си, се надбягвам

с времето. Тогава всеки миг е много важен. Редно е всичко да стане бързо, да
бъде направено съвсем акуратно. Нали
знаете, че ден година храни. На практика логистиката е моето амплоа. Но сядам
и в трактора, когато е нужно. Карам комбайна, щом трябва.

благодарение на теб ще израсте здрав и
силен клас, който ще даде много зрънца,
а те ще нахранят хората,е истинска магия (могията не е знаенето, а израстването!!!).

Струва ли си да се занимавате
със земеделие? Ваши колеги
прогнозират, че секторът закъсва
и че във времето спадът ще е
значителен.
През последните десетина години конкурентоспособността на българските
земеделци нарасна. В земеделието бяха инвестирани много пари – като евросубсидии по линия на директните плащания, а и по Програмата за развитие
на селските райони. Но ние в „София
Кампо” винаги сме работили здраво и
сме постигали върхове дори без субсидии. Това е причината да не правим тънки сметки какво ще бъде финансирано,
а какво се търси на пазара. Заради финансирането някои предприемачи започнаха да отглеждат всякакви екзотични култури, стигна се до развиването на
странни дейности. Примерът от неотдавна е опазването на дивите гъски. А какво да кажем за тиквите и площите с тях,
част от които изглеждаха плачевно? Ами
къщите за гости, които започнаха да никнат доста по-бързо от гъбите? Ние просто се стараем и продължаваме да се
занимаваме със зърнопроизводство. Земеделието има бъдеще, това е най-перспективният у нас сектор, осигурявал на
страната развитие във време на войни
и последващи катастрофи. Приключилата неотдавна криза не го засегна особено. При нас има необходимите условия,
защото България е благословено място –
климатът и почвите са в перфектна симбиоза. В световен мащаб средното стопанство на един фермер е 200 декара, а
тук имаме възможност за много повече.

Говорите с любов за работата си,
значи сте намерили своето място?

А какво мислите за затварянето на
цикъла, това не е ли естественото
продължение на вашия бизнес?

Работата на полето ме прави много
щастлив. Чувствам се наистина на мястото си, въпреки че ми се налага от време
на време даже да съм момче за всичко.
Никога не съм мислил да се занимавам с
нещо друго. Очарованието на целия този сектор, наречен земеделие, е, че ми
дава възможността да виждам, съвсем в
прекия смисъл, плодовете на труда си. А
и когато знаеш, че от едно малко зрънце

Много пъти сме обсъждали да се захванем и с животновъдство. Но когато на
везните сложим всички за и против, стигаме до извода, че няма да сме особено успешни в тази дейност. Ограничава ни основно човешкият фактор. Няма
да е трудно да направим стадо от двеста крави, храна ще осигурим, но са нужни и качествени работници. А те липсват.
И в случая не става дума само за хора,

които да изкарат добичетата на паша
и да ги пазят на поляната. Нужни са хора, които да познават животните и да се
грижат за тях. Образува се през годините дупка в образованието, която доведе
до липсата на кадри. Сегашните гимназии сякаш не функционират, както трябва. До 10-15 години средният персонал
ще е на кота нула. Няма да има оператори на земеделска техника. Непонятно
ми е, защо днешните тийнейджъри си
представят, че тракторът е ужасно шумна, силно друсаща и много прашна машина. Съвременните земеделски машини нямат нищо общо със старите. Те са
климатизирани и компютризирани. Ако
не знаят английски, операторите им доста по-трудно ще се справят. Младите не
осъзнават перспективата.

минем 80-100 километра, сме голямата атракция. Колоната е впечатляваща.
Защото ние държим на техниката. Почти всичките ни машини са съвременни
и хващат окото. Това се отнася и до прикачния инвентар.

Тоест направили сте сериозни
инвестиции в машинния парк?
Да, и това не е прищявка, а абсолютна
необходимост. С техниката от последно поколение, предлагана на нашия пазар от „Римекс технолоджийс”, се постига
много на полето. Прикачният инвентар,
тракторите, комбайните на реномирани
марки отговарят на всички наши изисквания. Пестят време, пари, труд. Отличават се с висока производителност, голяма ефективност, високо качество.

Вие какво предлагате?
Трябва да бъдат набелязани и реализирани конкретни мерки в образователната сфера. Професионалните колежи
са задължителни, специалностите в селскостопанските гимназии се нуждаят от
преглед и осъвременяване. Държавата
се е фокусирала към туризма, младите
са се ориентирали нататък и няма как да
си дадат сметка, че земеделието е престижно. Има и още нещо - аз примерно
решавам, че ще направя курс и ще обуча
нужните ми кадри. Но това не ми е работа, нямам необходимите документи, пък
и завършилите курса много лесно биха
могли да отидат другаде, освен ако не
съм ги вързал с много стриктен договор.
Аз не съм специалист по всичко, редно е
обучението да е приоритет на училищата.

Но вие в „София Кампо”
разполагате с необходимите
кадри?
Ние разполагаме с перфектния екип.
Персоналът е от десетина души, които
работят като за стотина и действат като
добре смазан механизъм. Макар и малко
на брой да са хората, се справяме. Всички сме на линия 24 часа седем дни в седмицата, отдадени сме, обичаме си работата, влагаме сърце и душа в нея и не се
оплакваме. При нас своеобразен проблем е местенето на техниката от землище в землище. Масивите ни се намират в
различни точки на областта, поне засега
не съществува вариант да ги обединим и
да са на едно място около базата ни. Та
когато тръгнем да се местим от единия
към другия край на региона и трябва да

Всъщност сътрудничеството
с „Римекс технолоджийс” е
наистина задължително.
На компанията винаги
може да се разчита.

Доставят резервна част във възможно
най-кратки срокове. Осигуряват перфектната техническа поддръжка. Екипите са мобилни, действат професионално, пристигат навреме. Имат завидна
бързина на реакцията, а сервизното обслужване е компетентно и на световно равнище. Отнасят се с изключително внимание към всичките си клиенти. С
„Римекс технолоджийс” си гарантираме
максималната възвращаемост на инвестициите. Постигаме и голяма икономическа ефективност. Няма еквивалент на
„Римекс технолоджийс” в България, въпреки че много фирми се опитват да са
като тях.
Любо има да свърши още много задачи до падането на нощта. Времето вече много здраво го притиска и той бърза. Пожелаваме си до нови срещи и той
потегля към следващия обект в търсене
на оптималното решение. Ще се справи,
защото знае какво иска, не се срамува да
пита и се вслушва в съветите на по-опитните. Притежава огромна доза оптимизъм, а хъсът му за работа е неизчерпаем.
И вярва, че тук е неговото място!
Янка Апостолова
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Биоикономиката –

новата сила

Услугите, които предлагат от
Баден-Вюртемберг интернешънъл,
включват иницииране на международно
сътрудничество между компании
чрез мерки за проникване на найважните световни пазари, участие
в местни маркетингови кампании в
Германия и в чужбина и подкрепа за
чуждестранни компании, които желаят
да инвестират в Баден-Вюртемберг..


на Баден-Вюртемберг
Нов модел за индустрията и икономиката
Щутгарт - София
Щутгарт ме посреща приятно окъпан от лъчите на
лятното слънце под кристално синьо небе, в което гордо блести знакът на „Мерцедес” сякаш иска да ми напомни, че съм в сърцето на икономическата мощ на Южна Германия. Провинция Баден-Вюртемберг е домакин на международен журналистически прес трип, на който представя приоритета на бъдещото си развитие – биоикономиката. След специална селекция от страна на организаторите
на медийното събитие Баден-Вюртемберг интернешънъл в
групата ни журналисти участваше по един представител
от 8 страни - Гърция, България, Холандия, Литва, Русия, Испания, Хърватия и Естония.
За една седмица в края на юни с камери и микрофони в ръка ние направихме пълна обиколка на най-важните държавни
и научни институции в провинцията, които поддържат
основите на биоикономиката - от производството на възобновяеми суровини, разработване на ресурсно ефективни
и устойчиви процеси до проектиране на диверсифицирани
и индивидуализирани продукти.
Баден-Вюртемберг интернешънъл е организация, която
подпомага местни и чуждестранни компании, научноизследователски институции и университети, като служи като централно първо място за контакт по всички въпроси, свързани с интернационализацията на местната икономика и преминаването към биоикономика.
Отварянето на външните пазари за компаниите в Ба10 | АГРОБИЗНЕСЪТ

ден-Вюртемберг и профилирането на държавата в световен мащаб като идеално място за индустрия, бизнес и наука са основните аспекти на дейността на организаторите. Те си поставят за цел да укрепят позицията на БаденВюртемберг в дългосрочен план - като насърчат чуждестранните капиталови инвестиции, помагат на компаниите да се установят там и да насърчават сътрудничеството между бизнеса и науката. Също така подпомагат фирмите да наемат квалифицирания персонал, от който се
нуждаят.

Също така осъществяват проекти, свързани с
насърчаване, обучение, квалификация и управление на
бизнеса в избрани целеви страни.
Обиколката ни разкри целия спектър на свързани
организации и дейности, които в бъдеще ще направят биоикономиката реалност в германската провинция Баден-Вюртемберг.
Всички се убедихме, че в скоро време биоикономиката ще се превърне в един от най-иновативните
сектори не само в Германия, а и в цял свят. До 2050
г. населението на планетата ще наближи 9 милиарда
души. Европа се нуждае от възобновяеми биологични
суровини за материали и енергия. Биоикономиката е

Тя включва устойчивото използване на възобновяеми биологични ресурси за производството на
хранителни, енергийни и промишлени стоки. Биоикономиката използва неоползотворения потенциал в рамките на милиони тонове биологични отпадъци и остатъчни материали. С прехода от основана на изкопаеми горива икономика към биологична икономика се очаква да се постигнат по-голяма устойчивост, опазването на климата и околната среда.
Провинция Баден-Вюртемберг се характеризира
със силни научни постижения, добре развит селскостопански и горски сектор, иновативни компании в
машиностроенето, биотехнологичните компании,
доставчици на енергия, и около 440 химически компании. По този начин Баден-Вюртемберг разполага с
оптимални условия за придобиване на водеща позиция в областта на биоикономиката.
Правителството на Баден-Вюртемберг подкрепя собствената си изследователска стратегия чрез финансиране на
съответните научни проекти и структурни мерки, включително създаването на мрежа от компетенции, насочена
към моделиране на биоикономиката.
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на Баден-Вюртемберг
Изследователски център в университета в
Хохенхайм

Технологичната компания Subitec

Научните изследвания в областта на биоекологията в университета в Хохенхайм са свързани със земеделието, точните
науки, бизнеса и икономиката.
От проф. д-р Андрен Крузе научаваме че Центърът си е поставил като основна цел изграждането на мрежа от изследователи
в областта на селскостопанските, природните, бизнес, икономическите и социалните науки и подпомагането им в съвместни
проекти; включване на университета във важни национални и
международни комитети и инициативи и мрежа от централни заинтересовани страни; осигуряване и провеждане на големи национални и международни проекти за сътрудничество.

Subitec е специализирана в разработването на процеси, инженеринг, оборудване и услуги за отглеждане и промишлено
производство на микроводорасли.
Компанията има над 20-годишен опит с микроводорасли. Subitec е разработчик и технологичен собственик на уникалната и патентована технология фотобиореактор - Flat Airlift
Reactor (FPA).
Опитът на Subitec включва доставката на оборудване и услуги на големи лаборатории и изследователски институти и проектирането и изграждането на пилотни заводи и големи производствени предприятия за търговски клиенти. Оборудването
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на Subitec се използва за култивиране на висококачествени микроводорасли, които намират приложение в т.нар. аквакултури, козметика и здравеопазване.
Патентованият в световен мащаб фотобиореактор с плосък
панел Airlift (FPA) представлява основата за промишлена експлоатация на биомаса от микроводорасли и нейните вещества.
Използването на слънцето като източник на енергия и димните
газове като източник на високи концентрации на CO2 в биомасата може да се постигне при висока производителност. Така се
запазват важни за човечеството ресурси като вода и хранителни вещества. Компанията предоставя широки възможности за
външнотърговско масово производство на микроводорасли.
Поради минималния риск от замърсяване, разумните производствени разходи и високата обемна производителност производството на микроводорасли с ниска консумация на енергия е възможно в централноевропейските региони.
Биомасата от водорасли може да се използва за извличане на високо ценени продукти за химическата и козметичната
промишленост, както и за хранителни добавки и фуражи. Освен
това фотобиореакторът FPA позволява производството на биомаса от водорасли с нетен енергиен добив - основната предпоставка за енергийна експлоатация на биомасата под формата
на биодизел, биоетанол или биогаз.
Всичко това научаваме от презентацията и обиколката на лабораториите от любезните домакини от Subitec

Биопластики и биофосфати, базирани на
възобновяеми суровини
Това е светът на TECNARO - иновативна компания, която разработва и произвежда свои собствени биопластики и биофосфати, базирани на възобновяеми суровини, и ги продава навсякъде по света чрез търговската мрежа на ALBIS PLASTICS GmbH.
От инж. Ларс Зиглер, директор в TECNARO, компанията е
сред водещите технологични компании с термопластични биоматериали ARBOFORM®, ARBOBLEND® и ARBOFILL®.
Материалите на TECNARO могат да се обработват, например
чрез леене под налягане, екструзия, каландриране, пресоване,
термоформоване и формоване чрез раздуване. Потребителите
са производители на формовани части, листове и полуготови
продукти от дървообработващата и пластмасовата промишленост. TECNARO вече е спечелила няколко награди за устойчивост, иновации и бъдещи технологии.

Завод за течни горива от суха биомаса Bioliq®
към Технологичния институт в Карлсруе (KIT)
Тук биомасата е предварително третирана, за да намали обема си и да бъде икономично транспортирана на големи разстояния – това става с продукта bioliqSyncrude.
Почти всеки вид суха биомаса може да се използва за този
процес, но се набляга на страничните продукти и остатъците от
селското стопанство, горското стопанство и озеленяването.
В процеса bioliq® се извършва термохимично разграждане на
биомасата. По време на този процес се генерират водород и въглероден оксид като най-малките химически градивни елементи.
Тези продукти могат да се сглобяват за почистване на горива и
други молекули на химическата платформа чрез химически катализатори.
Процесът bioliq® е разработен да използва предимно остатъчна биомаса от селското и горското стопанство. Процесът Bioliq®
се разделя на две части: предварителното обработване на биомасата, за да се получи продукт, богат на енергия, и рафиниране
на продукта.
Пилотният проект bioliq® се финансира от фондовете на BMEL
(Федерално министерство на храните и селското стопанство), Баден-Вюртемберг и Европейския съюз. Изграждането и експлоатацията на всяка стъпка от процеса се подкрепя от партньори в
бранша. Цялостният пилотен завод се финансира по програма за
научноизследователска дейност на Helmholtz Association.
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PRESS TRIP 2017

Светилището
на Нобеловите лауреати
в Линдау

УЛРИХ ЩАЙНБАХ, ЗАМ.-МИНИСТЪР
В МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА,
ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИЗКУСТВАТА В БАДЕНВЮРТЕМБЕРГ:

Научният успех зависи
от международния
обмен и сътрудничество
„Баден-Вюртемберг е място номер едно за наука и изследвания.
Подкрепата в тази област е от ключово значение за успеха
на страната, тъй като тя е един от центровете на иновации в
Европа. Държавната инвестиция в научноизследователска и
развойна дейност показва, че германският Югозапад предлага
на чуждестранните учени отлични условия за работа. Това,
което всички виждате на този кораб, е само малка извадка от
възможностите, които изследователите могат да намерят в
Баден-Вюртемберг“. Това каза Улрих Щайнбах, зам.-министър на
Министерството на науката, изследванията и изкуствата в БаденВюртемберг на срещата на Нобеловите лауреати с млади учени от
цял свят, с която завърши и нашият прес трип в Германия.
Събитието стана на малък кораб в езерото Констанц. Щайнбах придружаваше чуждестранните гости по пътя им от Линдау
до остров Майнау, където се състоя официалната церемония
по закриването на срещите с Нобеловите лауреати. „Науката,
научните изследвания и развитието не спират на границата.
Научният успех зависи от международния обмен и сътрудничество“, допълни зам.-министър Щайнбах.
Под мотото „Вашата първа стъпка към Стокхолм: Баден-Вюртемберг“ около 420 млади учени от 78 държави и 30 Нобелови
лауреати взеха участие в екскурзията до остров Майнау. Разходката с карабчето беше не само приятна, но и много полезна за пасажерите от цял свят. Те имаха възможност да научат
повече за Баден-Вюртемберг като център на науката. Представители на университети и изследователски центрове от Баден-Вюртемберг бяха на борда, за да представят настоящата
си работа и резултатите от областта на химията. Участие взе-

ха университетите във Фрайбург, Хайделберг, Констанц, Щутгарт, Тюбинген и Улм. „Етиката е от основно значение за науката и изследванията - особено във времена, когато научните
открития често са несправедливо обявявани за фалшиви. Нуждаем се от тези научни открития и от техните факти, аргументи
и критики, за да гледаме към бъдещето и отговорно и смело да
се заемем с предизвикателствата пред нас. Науката е бъдещето
на нашето общество“, заяви Щайнбах.
„Изследванията, развитието и иновациите процъфтяват на базата на международен обмен. Срещите на Нобеловите лауреати
дават на младите учени уникалния шанс да се свържат с носителите на Нобелова награда, за да обсъдят не само научните въпроси, но и политиката и обществото“, заключи зам.-министърът.
На неформална пресконференция Улрих Щайнбах беше любезен да отговори на нашите въпроси.
„Като западноевропейска страна ние се интересуваме от
сътрудничеството със страните от Източна Европа като България и Румъния. Знам, че имате потенциал и научен капацитет.
Ние сме отворени и подкрепяме сътрудничеството между научните институти и изследователските центрове в Баден-Вюртемберг и България.
Трябва да се срещаме и да открояваме специфичните си
проблеми и интереси. Така ще намерим общите насоки за взаимноизгодно сътрудничество.
Сигурен съм, че взаимната активност на двете страни ще
срещне подкрепата и на Брюксел.“ Така зам.-министър Улрих
Щайнбах отговори на въпроса ми как Германия може да се
включи в евроинтеграцията на България.

Всяка година трийсетина Нобелови лауреати се събират в Линдау, за да се срещнат със следващото поколение водещи учени: 400 - 500 студенти и докторанти от
цял свят. Срещите на лауреатите на Нобеловата награда в Линдау насърчават обмена
между учени от различни поколения, култури и дисциплини.
Срещите се съсредоточават последователно върху физиологията и медицината,
върху физиката и върху химията - трите
природни науки, които носят Нобелова награда. На всеки пет години се провежда интердисциплинарна среща, свързана с трите
природни науки. Освен това на всеки три
години в Линдау се провежда среща по икономическите науки.
Научната програма на всяка среща в Линдау се основава на принципа на диалога. Различните сесии - лекции, дискусии, майсторски класове и дискусии - са предназначени да
активират обмена на знания, идеи и опит
между лауреатите на Нобелова награда и
младите учени.
Тази традиция се поддържа в провинция
Баден-Вюртемберг от 1951 г., за да гарантира приемственост в развитието на науката и иновациите, които са в основата на
биоикономиката.
…На тръгване небето е посивяло и капки дъжд мокрят стъклото на автобуса към
летището вероятно за да ми напомнят, че
съм в Германия. Извръщам поглед към лозята
и си пожелавам България да бъде сред страните, активно почерпили опит от изграждането на биоикономиката в провинция Баден-Вюртемберг.
Пенка Каменова
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Байер Агро Арена2017
Демонстрационните опити на Байер България, дивизия Кроп Сайанс, организирани иновативно и
забавно, тази пролет събраха край Кнежа няколко стотин души от Централна Северна България

Клиентите
Красимир Пеловски, арендатор
от Кнежа и домакин на полето:

С Аденго в царевицата
и Сфера Макс
в пшеницата и
слънчогледа, Очаквам
добиви на Макс!
Красимир Пеловски обработва
16 000 дка, както сам го определи - в
най-добрия регион на България. От 5
години добивът му от царевица не пада под 950 кг от декар, а през 2014 г.
средният добив от 6000 дка е бил 930
кг. Двадесет години Пеловски е бил
научен сътрудник в Института по царевицата в Кнежа, затова в частния
бизнес тръгва с български хибриди.
В демострационното поле с царевица Пеловски сподели:
За разлика от минали години тази пролет беше дъждовна, но залагам на Аденго и не се притеснявам от
нищо. Колкото повече вали, толкова
посевът е по-чист. Няма кощрява, ня-

П

од шатрата чрез жива връзка с полето земеделските производители
наблюдаваха състоянието на третираните площи с продуктите на Байер и
нетретираните контроли. Експертите им
даваха изчерпателен отговор на въпросите, които ги вълнуваха.
Интерактивната презентация на полето започна с площите с пшеница, където Милен Мильов, регионален мениджър
Северозападна България, показа ефекта
от действието на комбинацията за първо
третиране със Секатор и Солигор, последвана от фунгицидите Сфера Макс, Зантара и най-новия Авиатор Xpro, приложени
като второ третиране при отделните варианти. Ечемикът, както и пшеницата, са
третирани през есента с обеззаразителя
Юнта Куатро. В ечемика през пролетта е
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направено третиране със Секатор, Солигор и Зантара. Част от полето е третирана
с новия растежен регулатор Серон, който
видимо се отличава и показва изключително добър ефект.
Друго ново предложение от Байер в рапица е Ламфикс, който има уникално добро слепващо действие, запазва шушулките, намалява разпиляването на семената и
по този начин оптимизира добива.
Ефекта от приложението на продуктите
на Байер в слънчогледа представи Антон
Янчев, Регионален представител за Югозападна България. Акцентът тук бе поставен върху фунгицида Сфера Макс и хербицида срещу житни плевели Шадоу.
Най-иновативните продукти и технологии в царевица представи Радостина
Димитрова, мениджър ключови клиен-

ти Централна Северна България. На полето бе показан ефектът от приложението
на Аденго в два варианта-почвено и ранновегетационно. Най-новата технология
Капрено, която изключително успешно
контролира широколистни и житни плевели и има много добро почвено последействие. Капрено има широк спектър на
действие, включително и на трудните за
справяне плевели, като запазва високия
потенциал за добив.
Представено бе и действието на добре
познатия Лаудис - напълно системен вегетационен хербицид, който поставя нов
стандарт в безопасността към царевицата.
Жечо Мурзов, мениджър продажби на
компанията, обърна внимание, че все посериозно ще се следи за безопасността
при използването на пестицидите.

За благодарност към клиентите си Байер им
предложи участие в инициативата Байер Бонус
Клуб. Това е новата лоялна програма на Байер,
дивизия КропСайанс, организирана така, че всеки път, когато клиентът купува продукти на Байер,
получава бонус точки. Когато събере достатъчно
точки, може да ги размени за награди по свой избор от богат онлайн каталог.
Специални кулинарни изкушения по време на
демонстрационните опити приготви специалният
гост на събитието Ути Бъчваров.
Габор Равицки, управител на Байер България
и мениджър на дивизия Кроп Сайанс, приветства
гостите с думите: „Всичко, което показваме тук, е
с идеята да видим резултата от приложението на
нашите технологии при вашите условия.Агро Арена е форумът, на който ние представяме всички
наши иновации.“

ма никакви плевели, на 100% посевът
е чист. Имам 5000 дка царевица, третирана само с Аденго, след него няма
да влизам за коригиращо третиране.
Преди 5-6 години в Горна Митрополия опитно пръсках с Екип, но се
наложи да коригирам с Лаудис. Напръсках – стана перфектно, дори и в
малко по-късна фаза на царевицата.
Миналата година за пръв път използвах опитно фунгицида Сфера
Макс в слънчоглед и под 470 кг зърно
от декар нямах.
На 100% в царевицата ползвам
Аденго, в пшеницата и слънчогледа
– Сфера Макс. Очаквам и резултатите
да са на макс!

Борислав Горанов, собственик
на фирма Прис - Борислав
Горанов:

Избрах Байер, защото
са много успешни в
царевицата
Пред „Агробизнесът“ Горанов каза:
„Избрах Байер, защото са много
успешни в царевицата. Сфера Макс и
Зантара са от най-силните фунгициди
на пазара. Третиранията свършиха,
чакаме жътвата.

Миналата година, след като използвах продуктите на Байер, прибрах по 800 кг от декар царевица и
по 650 кг от декар пшеница. Тази година очаквам повече.“
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Млад и перспективен екип в полза на земеделието

О

т края на месец май увеличаването на
екипа на отдел „Aгрохимия и почвознание“ при „Агрополихим” АД вече е
факт. Петима агроном-консултанти ще работят усилено за внедряване на иновативни технологии за прецизно торене без загуби.
Oгромният интерес на фермерите за потреблението на Течен азотен тор UAN, произвеждан от „Агрополихим” АД, и разработените и тествани технологии за неговото
приложение наложи разширяването на екипа. Петте условно очертани региона в нашата страна ще бъдат обслужвани от млад екип,
приел каузата да наложи прецизното торене
без загуби, предложено от „Агрополихим” АД.
Галин Златанов – Североизточна България, Християн Христов – Централна северна
България, Владимир Иванов – Североизточна България, Георги Попчев – Южна България,
Владимир Желев – Централна и Югоизточна България. Най-новите попълнения в голямото семейство на „Агрополихим” АД започнаха работа още в края на миналия месец. В
момента приключва първият етап от тяхното обучение, с което те ще могат спокойно да
консултират земеделските производители по
отношение на произвежданите продукти на
завода и тяхното максимално прецизно приложение.
На прага на жътвената кампания момчетата ще започнат от приключването на опитните полета със зимно-пролетните култури и очертаването на площите за опитната кампания
2017-2018 г.
Веднага след жътва всеки един фермер се
подготвя и за новата кампания наесен, като
планира площи, обработки и торене.



Ние ще се постараем
да ви предложим найдобрите технологии,

доказали се през последните години, като
технологиите, генериращи минимална загуба на активно вещество от използваните минерални торове. Показание за това е есенно-пролетната торова кампания, където на
българския пазар бяха реализирани повече
от 55 хил. тона Течен азотен тор UAN. Такова
потребление на този продукт не е отчитано в
предприятието от началото на демокрацията.
Земеделските производители, доверили
се на екипа на отдел „Агрохимия и почвознание”, ще имат възможността да изпитат найголемите иновации в торенето на културните растения. С всяка изминала година ставаме
все по-добри, за да можем да отвърнем на динамично развиващите се земеделци. Акцентът тази година ще е върху технологията за
изцяло течно торене при пшеница и рапица.
Технологиите ни включват не само цялостно
азотно хранене с Течен азотен тор UAN, но подаване на останалите макро-, второстепенни
и микроелементи чрез течни торове от сериите ФАСТ и ФАСТ +. Всички формули са тествани в нашето стопанство, което стана еталон
за прецизно земеделие, особено по отношение на прецизното торене на земеделските
култури.
Очаквайте на пазара да се появи и най-новият ни продукт Течен азотен тор със сяра. Този продукт отново е разработен с цел улеснение на производителите и е 100% стабилна,
химически получена формула, имаща всички
предимства на течните торове.

За повече информация по отношение на
нашите иновативни решения за торене
и най-нови продукти можете да се обърнете към екипа на отдел „Агрохимия и
почвознание” при „Агрополихим” АД.
Контакти:
Отдел „Агрохимия и почвознание“,
e-mail: agronomist@agropolychim.bg
Йордан Илиев – ръководител отдел
„Агрохимия и почвознание“ - агроном
Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882
465258, е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;
Теодора Димитрова – агроном,
Тел.: +359 519 97744, Моб.: +0888 490 119,
е-mail: t.dimitrova@agropolychim.bg;
Мария Колева – агроном,
Тел.: +359 519 97769, Моб.:
+359 889 966 140, е-mail: m.koleva@
agropolychim.bg;
Галин Златанов – агроном – консултант
Северозападна България,
Моб.: +359 888 406 967,
е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;
Християн Христов - агроном –
консултант Централна северна България,
Моб.: +359 888 426 244,
е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg
Владимир Иванов – агроном –
консултант Североизточна България,
Моб: +359 888 428 044,
е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg
Георги Попчев – агроном – консултант
Южна България, Моб.: +359 888 418 703,
е-mail: g.popchev@agropolychim.bg
Владимир Желев – агроном – консултант
Централна и югоизточна България, Моб.:
+359 888 708 875,
е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg

MADE IN GERMANY

В България Schmierstoffe се насочват в агросектора,
защото проучванията им сочели,
че той се развива най-бързо. Както казва
- попаднали са на точния партньор –
фирма „Римекс технолоджийс“.

MARKUS LINDNER, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА SCHMIERSTOFFE BAYERN GMBH

Виждам голям потенциал
на българския пазар
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Michael Wirsing, Markus Lindner и Simon Kleinhenz

Markus Lindner (в средата, заедно със своите сътрудници
Michael Wirsing, вляво, и Simon Kleinhenz, вдясно) бяха любезни да разкажат пред „Агробизнесът“ за близо 150-годишната история на своята компания и да споделят идеите,
които имат, стъпвайки на българския пазар.
Младият Markus Lindner, по образование икономист, ерген, ръководи Schmierstoffe Bayern GmbH от 2014 г., когато
фирмата става част от Kreuzmeyer Group с годишен оборот от 1,5 млрд. евро.
Markus Lindner сподели, че Schmierstoffe продава годишно по 10 000 т масла и смазочни материали Speedwell. Основен пазар е Германия, от 2005 г. изнасят по 1000 т масла и
в Чехия. Работи се по оригинални формулировки на маслата. Новите авангардни разработки ще са насочени към уникалния пазар – ретро автомобилите. В света още никой не
предлага подобен продукт, а с традиционните масла ретро колите се увреждат.
Markus Lindner ми показва и брошура за специалните им
продукти – супермасла за металорежещи машини в оръжейната индустрия.
Подготвят се с уникални продукти да атакуват големите пазари, включително китайския.
В България Schmierstoffe се насочват в агросектора, защото проучванията им сочели, че той се развива най-бър20 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Schmierstoffe продава годишно по 10 000 т
масла и смазочни материали Speedwel.


зо. Както казва - попаднали са на точния партньор – фирма „Римекс технолоджийс“. Допада им стилът на работа
на тази компания – непрекъсната връзка с крайните клиенти. Очакват много добри резултати. Предвиждат заедно
с българския си партньор да се срещнат с фермерите, за да
намерят най-доброто решение.
Питам го как възнамеряват да се преборят с конкуренцията. Отговорът:
Отличителна черта на компанията е бързото и качествено изпълнение на поръчките от добре обучен и компетентен персонал с дългогодишен опит.


Водещият бизнес принцип е: "Обслужване на
клиента с изключителна гъвкавост и качество."


Освен това се доставят директно от производствения им склад

Историята
Фирма Schmierstoffe Bayern GmbH се е наложила на немския пазар като надежден партньор в областта на смазочните масла, гресите, масла за металообработка, AdBlue, смолите и химикалите.
На същото място в град Weiden, където днес е основната база на
фирмата, през 1873 г. August Röhrl произвежда катран и греси, като
ползва дървесна смола. През 1925 г. той вече произвежда петролни продукти, а през 1931 г. – и смазочни масла Speedwell и Agronil
под запазена марка.
До 2012 г. фирмата A.G. Röhrl GmbH & Co. KG произвежда и доставя индустриални масла и химически продукти, като същата година последният собственик продава фирмата на Kreuzmeyer Group.
През 2014 г. A.G. Röhrl GmbH, Hauer и OMV Schmiermittel Bayern
GmbH се вливат в новоформираната Schmerstoffe Bayern Gmbh като част от Kreuzmeyer Group.
След окрупняването Schmerstoffe Bayern Gmbh постига огромен растеж в сектора на специалната химия и разработването на
смазочните продукти с марка Speedwell.
Към собствената марка Speedwell се добавя и стратегическото партньорство с Aral и Castrol (BP), разширявайки продуктовото
портфолио.



Това утвърждава Schmierstoffe Bayern GmbH като
разработчик, производител и доставчик на
смазочни масла с етикет "Made in Germany".

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

АНАЛИЗЪТ

Правата на плащане – бъдещето на
директните плащания в ЕС
Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от Регламент 1307/2013 г. (т.нар. Регламент за директните плащания) държавите членки могат
да продължат да прилагат схемата за единно
плащане на площ (СЕПП) най-късно до 31 декември 2020 г. Това означава, че ако в предстоящата инициатива по „опростяване” на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
не бъде направено предложение за удължаване на срока на прилагане на СЕПП, то след
едва три кампании по директните плащания Р
България ще трябва да въведе схемата за основно плащане, което се базира на права на
плащане. Преди да започнат да се търсят отговорите на въпросите „Дали ще има удължаване на СЕПП”, „Искаме ли удължаване на
СЕПП” и други с подобен характер, трябва да
можем да си отговорим на въпроси като „Какво е схема за основно плащане” и „По какво
се различава схемата за основно плащане от
СЕПП”. Важно е да се отбележи, че целта на
настоящия материал не е да коментира разликите в размера на подпомагане, както и
основанията за това. Причината е, че в дългосрочен план, чрез външната конвергенция трябва да се постигне максимално сближаване в нивата на подпомагане в ЕС.

Какво представлява схемата за основно плащане
Схемата за основно плащане беше въведена през 2013 г.
с последната реформа на Общата селскостопанска политика
(ОСП) и замени въведената през 2003 г. Схема на единно плащане (СЕП). Схемата за основно плащане по своята същност
представлява едно базово плащане, върху което се наслагват
останалите схеми и мерки за подпомагане, част от директните
плащания в ЕС. Основната цел на тази схема е да подпомогне
процеса на вътрешно и външно сближаване на стойностите на
правата на плащане. Подобно на СЕП схемата за основно плащане се базира на права на плащане, които се активират на база допустими за подпомагане хектари и е напълно необвързана
с производството.
Съгласно разпоредбите на Регламент 1307/2013 г. схемата за
основно плащане е задължителна за прилагане от всички държави членки. Като изключение от това правило, и то за определен период от време (до 31.12.2020 г.), на държавите членки,
които през 2014 г. са прилагали СЕПП, се дава право да продължат да прилагат тази схема на подпомагане. Мотивът за това е,
че те имат нужда от време, за да могат да преминат от едната
система на подпомагане към другата. Към момента следните
държави членки са избрали да прилагат СЕПП до 2020 г.: България, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия,
Унгария и Чехия. Всички останали 18 държави членки прилагат
система за подпомагане, базирана на права на плащане.
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Право на подпомагане по схемата за основно плащане имат
земеделски производители, активни фермери, които притежават права на плащане и са ги активирали. Това активиране
става на база Регламент 1307/2013 г., като активираните права
на плащане дават право на годишно плащане на определените в тях суми. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства броят на правата на плащане, разпределени за отделните земеделски стопани през 2015 г., е равен
на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, които земеделският стопанин декларира в заявлението си
за подпомагане. Важно е да се отбележи, че правата на плащане по СЕП изтекоха на 31.12.2014 г., като за целта през 2015 г.
държавите членки създадоха нови права на плащане по новата
Схема за основно плащане. Разбира се, подобно на СЕПП Регламентът даде възможност на някои държави членки да продължат до 2020 г. да прилагат СЕП. Към момента това са Дания, Обединеното кралство, Финландия и Швеция.
Съгласно действащото законодателство съществуват само
три начина, по които един фермер може да се сдобие с права
на плащане, а именно:
1.
посредством първоначалното им разпределение, което е направено с тяхното създаване през 2015 г.
2. чрез придобиването им от Националния резерв от права на плащане
3. чрез прехвърляне.
На основание разпоредбите на Регламент 1307/2013 г. при
първоначалното разпределение на правата на плащане правата се разпределят на земеделски производители, които през

При всички случаи права от националния и/или
регионалния резерв се разпределят приоритетно на
млади земеделски стопани и на земеделски стопани,
които започват своята селскостопанска дейност.

2015 г. са били допустими за подпомагане по схемата за директни плащания и са подали заявление за подпомагане и които
през 2013 г. са имали право да получат плащания по смисъла
на Регламент 73/2009 г. Като изключение от това правило през
2015 г. държавите членки са имали право да разпределят права на плащане на земеделски производители, които са допустими за подпомагане, подали са заявление за подпомагане, не са
получавали директни плащания през 2013 г. в държави членки,
които са прилагали СЕПП, но са притежавали само земеделска
площ, която към 30 юни 2003 г. не е била в добро земеделско
състояние, както се предвижда в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.
На основание Регламент 1307/2013 г. всяка държава членка
създава национален и/или регионален резерв. За тази цел през
първата година на прилагане на схемата за основно плащане
държавите членки извършват линейно процентно намаление
на тавана на схемата за основно плащане на национално равнище. По този начин се създава един т.нар. буфер от права, чрез
който държавата членка може при нужда да разпределя правата на плащане на земеделски стопани, с цел да предотвратят
изоставянето на земя, включително в райони, които са обект
на програми за преструктуриране или за развитие във връзка с форма на публична интервенция, да разпределя правата
на плащане на земеделски стопани с цел да ги компенсират за
специфични неблагоприятни условия; да разпределя права на
плащане на земеделски стопани, на които не са разпределени
права на плащане поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства. При всички случаи обаче права от националния и/или регионалния резерв се разпределят приоритетно на
млади земеделски стопани и на земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.
На основание Регламент 1307/2013 г. земеделски производител, който притежава права на плащане, може да ги прехвърли на друг активен фермер, като прехвърлянето на правата не
е обвързано с прехвърлянето на съответната земеделска земя.

По какво се различава схемата за основно плащане
от СЕПП?
При първото „голямо” разрастване на ЕС през 2004 г., когато се присъединиха държавите членки от т.нар. Източен блок,
поради наличието на ограничен административен капацитет
и липса на исторически данни, на база на които да бъдат формирани права на плащане по въведената през 2003 г. Схема за
единно плащане, се взема решение да бъде въведена Схемата
за единно плащане на площ. Тази схема предвижда въвеждане
на фиксирано плащане на единица площ, необвързано с производството, което замества почти всички плащания, отпускани в
по-старите държави членки.
Реално погледнато, при схемата за основно плащане активният фермер получава субсидия на едно право на плащане,
което произлиза от един допустим хектар, докато при СЕПП същият получава субсидия на един допустим хектар. Така на пръв

поглед единствената разлика в принципа на подпомагане се
явява правото на плащане, като междинен елемент. Причината за въвеждането на този междинен елемент е в подписаното през 1994 г. Споразумение на Световната търговска организация за селското стопанство. Съгласно това споразумение се
предвижда диференцирано намаление на размера на подкрепата в зависимост от естеството на помощите, класифицирани
в три различни кутии според тяхното възможно влияние върху пазарите на селскостопански продукти. В конкретния случай директните плащания, които се предоставят от ЕС, попадат
в т.нар. Зелена кутия, в която попадат всички помощи, съвместими с нормите на Световната търговска организация (СТО).
Особеното в случая е, че тези помощи трябва да са напълно необвързани с производството. Ето защо ЕК въвежда едно междинно основание за плащане, съгласно което формално плащането е на право, а не директно на допустим хектар, който
допустим хектар може да се счита за средство за производство
и респективно да постави под съмнение мярката. Тук трябва да
се отбележи, че за целите на реципрочността ЕК е нотифицирала и СЕПП като мярка, съвместима със Зелената кутия на СТО.
Въпреки това през определен етап от време при преразглеждане на споразумението темата за съвместимостта на мерките в
Зелената кутия периодично се засяга.
Освен посоченото по-горе основната разлика между двете
схеми – схема за основно плащане и СЕПП, е, че при преминаване към схема за основно плащане държавата членка ще бъде задължена да фиксира броя на допустимите за подпомагане
хектари към датата на първоначално създаване и разпределение на правата на плащане. Изключение ще има единствено
при създаване на националните, съответно регионалните, резерви от права на плащане. Всички други различия ще бъдат
производни на тази основна разлика.

Последиците
Много могат да бъдат въпросите от тук нататък. Най-лесно за
българската администрация е в следващите месеци да настоява
за поредното удължаване на срока на прилагане на СЕПП. Какъв обаче ще бъде икономическият ефект от запазването на СЕПП и в следващия програмен период? Това по какъв начин ще
се отрази на конкурентоспособността на българския фермер
и на българското земеделие като цяло? Ако в крайна сметка
СЕПП се окаже една преходна мярка, къде е добавената стойност за Р България да продължи да я прилага до самия й край?
Всички тези въпроси обуславят необходимостта от изготвяне
на един цялостен анализ, който да подпомогне дебата между
бранша и администрацията, за да може Р България да формира единна национална позиция. Само по този начин можем да
се надяваме на една бъдеща ОСП след 2020 г., която да отговаря
едновременно на нуждите и на бранша, и на администрацията.
Светлана Боянова
Председател на Институт за агростратегии и иновации
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РЕКОРДНИЯТ BEDNAR ДЕН НА ПОЛЕТО 2017

Демонстрация на
STRIEGEL-PRO
9000 PN заедно с
MULCHER MZ 6000.
Мястото на
провеждане на
Bednar Ден на
полето 2017, около
Městec Králové,
посетено от 2098
души.

Чешката фирма Bednar отбеляза юбилея си с невероятно агрошоу на полето край Městec
Králové. Повече от 2000 фермери, дошли в Чехия от различни краища на света, се радваха да
видят на място богатството от агротехника с любимата им марка Bednar.
Цели 5 часа Bednar FMT презинтира на посетителите нови
продукти и иновации за 2017 г., показвайки по-голямата част
от портфолиото си чрез демонстрации. Събитието беше организирано по случай 20 години от основаването на компанията и бе проведено под покровителството на Marian Jurečka,
министъра на земеделието на Чехия.

Но късметът съпътства подготвените
В словото си Ladislav Bednář, собственикът на BEDNAR FMT
сподели, че организирането на Деня на полето крие и рискове.
„Днес е прекрасно слънчево време, но само преди няколко ча-

са, ние бяхме сериозно обезпокоени, че няма да можем да демонстрираме нашите машини”, заяви той.
Но късметът съпътства подготвените, а организаторите
на Деня на полето бяха наистина добре подготвени. Ladislav
Bednář благодари на клиентите на Bednar за тяхното доверие.
„Денят на полето е една възможност да се срещнем с всички
вас и да ви благодарим за всички сделки, които направихме заедно. Да благодарим и на тези, които проявиха интерес към нашите машини, щастливи сме да ги покажем пред вас, както и да
видите напълно новите ни модели.“

Най-новите продукти и иновации на Bednar – в
действие
Основното поле, предназначено за показване на машините, беше разделено на отделни парцели, по култури и операции. Посетилите бяха впечатлени от новото поколение сеялка
Omega, представена в 4 м версия.
От новите модели машини посетителите имаха възможността да видят навесна брана за слама: STRIEGEL-PRO 9000 PN. Заедно с MULCHER MZ 6000, оборудван с вентилатор, машините бяха
демонстрирани като ново технологично решение за справяне
с голямо количество растителни остатъци след жътва.
SWIFTER SO 6000F компактор бе представен с новия модел преден ролер за работа в глинести почви, култиваторът
SWIFTERDISC бе оборудван с преден режещ ролер за по-добро
нарязване на растителните остатъци.

Премиерата си направи и Ferti-Box FB 1500 TN, агрегатиран
към чизелов плуг Terraland. Предимството на бункера се заключава в това, че той може да бъде мoнтиран и на всички модели
чизелови плугове Terraland TN.
Посетителите имаха възможността да видят и цялата технологична серия за дълбока култивация и торене с Terraland TO
6000 с бункер, монтиран към задния теглич на трактора, също
така и популярната версия на предния бункер, в комбинация с
чизелов плуг Terraland TN_Profi с шиповидни ролери.
Бяха демонстрирани и OMEGA OO_L сеялки, 6 м и 3 м версии.
Това са новите модели сеялки, оборудвани с бункери, изработени от полиетилен, дискови секции, с X-образно разположение,
дискове с размер 460 мм, в сравнение с предходния размер 520
мм. Сеялките OMEGA OO_L са по-леки, по-лесно следват траекторията на трактора и провеждат идеална предсеитбена
подготовка на почвата.
Посетителите наблюдават практическите демонстрации
на BEDNAR машините.

Събитието бе организирано под патронажа на
министъра на земеделието Marian Jurečka.

Ladislav Bednář лично предаде BEDNAR машини на почетните клиенти.

Презентация на собственика на компанията Ladislav Bednář.
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Демонстрация на STRIEGEL-PRO PE в работни условия.

SWIFTERDISC XO 6000F с преден режещ ролер.

Новото поколение сеялки OMEGA OO_L

На 7 юни 2017 г. чешката фирма BEDNAR отбеляза 20 години от създаването й с грандиозно агрошоу на полето. Със
съдействието на фирма „Римекс технолоджийс“, официален представител на BEDNAR за България ,група български
земеделци станаха част от събитието „Дни на BEDNAR 2017 в Чехия“. Вижте какво споделиха двама от тях.

Прецизното Земеделие като ключова тема на
събитието
За демонстрацията на системите за прецизно земеделие беше избран трактор John Deere 6215R, оборудван със StarFire 6000 приемник в AutoTrac система,
в комбинация с култиватор 3 м, FENIX FN 3000L, с преден бункер за торове с вместимост 2 000 л - Ferti-Box
FB 2000F. Контролирането на дозирането се осъществява чрез ISOBUS.

Дистанционно управлявани прецизни
системи в действие
Целият процес започва с анализ на почвата за съдържанието на хранителни вещества. Съобразно получените данни се определят различни парцели за
приложение на конкретни операции върху тях, както и необходимото количество тор.. Количеството тор се регулира от скоростта на движение на
дозиращия ролер. Използвайки смарт телефон или
таблет, мениджърът на компанията или собственикът, могат да наблюдават и управляват различните
функции върху различните парцели, дори и дистанционно, сподели Jiří Ptáčník, продуктов мениджър за
AMS Прецизни Системи в STROM PRAHA.
Машините бяха представени в технологична последователност, стартирайки от техниката за управление на растителните остатъци след жътва, следвани от машините за плитка и дълбока култивация,
машините за плитко и дълбоко разрохкане на почвения слой и машините за предсеитбена подготовка. Демонстрацията бе завършена със сеалка за слети култури OMEGA OO_L.

Демонстрация на навесния култиватор с преден бункер.

КРАСИМИР ИЛИЕВ,
СОБСТВЕНИК НА „СКАЙ-К” И „К-ЕИ-Г” АД

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ,
МЕНИДЖЪР В „СОФИЯ КАМПО“ ООД

(На снимката вторият от ляво на дясно)

/На снимката – осмият от ляво надясно/

Впечатляващо е, когато можеш
да пиеш вода от извора

Беше незабравимо
изживяване

Пътуването до завода на Беднар в Чехия за мен бе чудесно организирано мероприятие. Видяхме цялото производство и пълната
продуктова гама на фирмата, а изложението не отстъпваше на световните по нито един показател. Всеки един от нас можеше да намери по нещо за себе си, независимо какво търси. Вероятно на всички
ни хареса много доброто попадение в съотношението между цената
и качеството, с което също не се допуска компромис. Накратко – машините на Беднар са надежден помощник на всеки стопанин.
Фирмата се наложи през тези двайсет години с модерна и съвременна техника, създадена за удобство на земеделските производители. През този период съвсем ясно е, че компанията е натрупала безценен опит в осигуряването на високотехнологични машини.
Техниката на Беднар се отличава със стабилна конструкция и с изключителна здравина. Има и редица други предимства – работна ширина, комфорт, икономия на гориво. Позволява извършването на повече от една операция с едно минаване. В някои отношения чешката
фирма изпреварва конкурентите и дори е на крачка пред тях.
Впечатляваща бе и демонстрацията на техниката, която направиха
от дружеството. Предишния ден валя интензивен дъжд, а на следващия машините влязоха в полето, без изобщо да се затруднят. Работиха в доста тежки условия много добре. Това от своя страна означава,
че пестят на стопаните време, което никога не стига в хода на кампаниите, а и средства. Иновативни са и позволяват въвеждането на
нови модерни технологии. С тях може да се развива истинско професионално земеделие. Твърдя го, защото ние притежаваме мулчер,
производство на Беднар. Държи се перфектно по време на работа.
Съвсем скоро ще закупим още една машина, която е много добра за
първоначална обработка след прибирането на реколтата, но така също за пролетната и за есенната обработка.
И накрая искам да споделя, че ни беше малко времето на терен.
Беше толкова интересно, че наистина искахме да видим още и още. А
съвсем на финала искам да изкажа голямата си благодарност на „Римекс технолоджийс” за впечатляващото пътуване, за възможността
да обменим опит и да „пием от извора”.

Останах изключително впечатлен от посещението в завода на Беднар в Чехия - пътуването бе инициирано от „Римекс технолоджийс”.
Видяхме толкова много, научихме още повече – звучи невероятно, но
е така. За 20-годишнината на фирмата хората се бяха постарали много. Изложението беше изключително голямо и перфектно организирано. Показаха от машините за обработка на почвата през мулчерите
до транспортната техника. Направиха демонстрации, за да се убедим в
качеството им. Имахме възможността да огледаме и да се запознаем с
цялата продуктова гама на дружеството.
Беднар е компания, която създава невероятни селскостопански машини за почвообработка и сеитба, отговарящи на всички потребности
на стопаните. Те позволяват повишаване производителността на труда
и снижаване на производствените разходи. От огромно значение е, че
отговарят на всички изисквания на съвременните агрономически методи и така помагат на фермерите при минимални инвестиции да увеличават добивите си. Фирмата създава, произвежда, разпространява
техника с високо качество. Разработките са направени въз основа и на
най-детайлните изисквания на земеделците. Машините са „дълголетни”, може да бъдат използвани в екстремни условия. В лошо време не
позволяват напластяване или задръстване с кал, работят ефективно,
без да затрудняват тракторите.
Екипът на Беднар влага мисъл и желание в производството. Модернизират технологиите, които да работят в унисон с нарастващите
нужди на земеделците. Предлагат все по-добрите решения. Точно това
прави огромно впечатление – в Беднар разчитат на иновациите. Много успешно намаляват операциите като брой с отлично комбинирани
машини. Например, развиват в тази посока гамата от култиваторите си,
с които можеш да се справяш с много голямо количество растителни
остатъци, торовнасящи системи, които внасят прецизно необходимото количество тор в почвата. Накратко казано, един трактор и една машина реализират две-три операции с едно минаване, а това днес е задължително и осигурява икономия на всичко – на време, на средства,
на гориво, дори на работници. От огромно значение е, че от Беднар
предлагат всички необходими работни ширини на окопните култиватори, браните за слама и др.
Янка Апостолова

ФИНАНСИРАНЕ

КРЕДИТИРАНЕ

Раздвижване на кредитирането
за земеделие
От средата на миналата година се забелязва нов двустранен апетит към кредитиране в земеделие и животновъдство – от една страна, банки и небанкови финансови
компании се надпреварват да предлагат изгодни заеми на
фермерите, а от другата - потребителите на кредити се
възползват от изобилието от оферти и като се възползват от ниските лихви, рефинансират вече усвоени кредити.
През миналата и настоящата година кредити за земеделие най-често се теглят за дейности за определени земеделски култури и за увеличаване на стопанството с нови парцели земи. Това се обуславя от факта, че за такива дейности се отпускат субсидии по Схемата за единно плащане на
площ (СЕПП) и по Зелените директни плащания, които се
изплащат редовно всяка година.
Все по-често се отпускат и кредити за модернизиране на
производството, за покриване на спешни или текущи разходи или за рефинансиране на стари задължения.

Банковите заеми
Предварителните сезонно неизгладени статистически
данни на БНБ показват, че в края на април 2017 г. общият
обем на заемите за бизнеса (нефинансови предприятия) дос-

Най-разпространени и предпочитани
банкови кредити

Това са заемите срещу залог на субсидията за земеделски
производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата
селскостопанска политика, включително по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Този продукт е предназначен
за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци,
развиващи дейност, свързана с обработване на земеделска
земя, които са одобрени за получаване на субсидия от ДФ
„Земеделие”. Размерът на кредита при различните банки варира от 90 до 100 процента от размера на очакваната субсидия. Като обезпечение се използва учредяване на залог
върху одобрената от ДФ „Земеделие” субсидия и върху вземанията на кредитополучателя по сметките му в съответната
банка. Продуктът предвижда възможност за еднократно пълно погасяване на главницата по кредита при постъпване на
субсидията по сметката на кредитополучателя в банката.
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Предимствата на „Агрион финанс”

Това, по което кредитите на „Агрион“ се различават от тези на банките, е основно в улеснената процедура по кандидатстване. За разлика от банките дружеството не изисква
подробни бизнес отчети и анализи, нито допълнителни застраховки или откриване на сметки, не събира такси и комисиони за разглеждане на документи. Улеснение за клиента е,
че не се изисква и отлична кредитна история.
Освен това „Агрион финанс”“ няма такса за разглеждане,
което намалява риска за кредитополучателя да направи разходи, а в крайна сметка да не получи одобрение. За улеснение на клиентите си дружеството предлага и възможност да
подготви всички необходими документи от името на клиента.

Най-бързи са заемите, които са обезпечени по СЕПП, а
при текущите ниски лихви в момента и наличието на възможност за реализиране на по-големи приходи от продукцията след съвместен анализ на банката и потребителя може
да се отпусне и по-голям кредит. Например през последните две години добивите на пшеница се увеличават и това
е основание на банките да отпускат по-големи заеми за оборотни средства, свързани с тази култура. От друга страна, целта на потребителя е при ниската цена на кредита
да иска увеличаване на оборотните средства, за да покрие
разходи за торове, препарати и др., които му се налага да
използва в зависимост от културата, която отглежда и за
която иска кредита.
тига 31.058 млрд. лв., като отбелязва ръст от 3.3% на годишна база при нарастване с 2.54% през март и 1.85% през
февруари. Растеж на показателя с над 3% за последен път
беше отчетен през юни 2014 г. Общата сума обаче все още
остава под пиковите за последните няколко години стойности над 36 млрд. лв., достигнати през есента на 2014 г.,
преди фалита на КТБ и нейното изваждане от статистиката на БНБ.
Специално за аграрния сектор БНБ отчита нарастване
на кредитите от 1,55 млрд. на 1,74 млрд. лв., което се дължи най-вече на разработените нови продукти от банките.
Техни представители смятат, че има изострена конкуренция на пазара на кредити и немалко кредитни институции подхождат с агресивна стратегия, като предлагат пониски от средните лихви при нива от 2-2.5%, особено за
фирми в земеделския сектор. Този сектор според банкови
анализатори се характеризира с ниско банково проникване и незадоволително ниво на кредитиране, поради което
се разглежда като благодатен за финансиране от банките.
Кредитирането на земеделските производители се развива най-вече защото секторът е субсидиран. Затова и банките са много активни за привличане на фермери, на които
да предлагат комплексно финансово обслужване. Това е добре и за самите земеделски производители, защото като
постоянни клиенти на банката получават по-изгодни заемни средства.

Какво предлагат банките
Освен най-разпространените заеми срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и други мерки за субсидиране Общата селскостопанска политика (виж карето),
банките предлагат и други кредити за фермери, формулирани по различен начин. По обобщени данни от банките те
всъщност са два вида:
• Кредити за оборотни средства с погасителен план.
Този кредит е предназначен за покупка на земеделска земя
от I до V категория. Никоя бланка не финансира покупка
на земя, която попада в „Натура 2000”. Размерът на кредита варира от 70 до 80 процента от продажната цена
на закупуваната със средствата от кредита земеделска
земя, а като обезпечение служи закупената земеделска земя. Различните банки предлагат и индивидуална структура на обезпечението в зависимост от размера на кредита и спецификата на закупената земеделска земя.
• Кредит за покупка на селскостопанска техника. Повечето банки предлагат на своите клиенти финансиране на покупката на селскостопанска техника от определени официални вносители и дилъри на нова и употребявана техника. Това според фермери ограничава техния избор, особено ако кредитът е за покупка на разнообразна селскостопанска техника. Затова от бранша на

вносителите на аграрна техника съветват първо да се
избират техниката и вносителят, тъй като почти
всички вносители работят с повече от една банка и
може да бъде постигната по-ниска лихва.
Обезпечението е закупената техника, като се учредява особен залог върху закупената селскостопанска техника,
както и задължителна застраховка „Каско на селскостопанската техника“ до края на действие на договора за кредита.
Срокът на кредита варира до 5 години за нова техника и до
4 години за употребявана техника.

Атаката на небанковите
финансови компании
Наред с банковите кредити земеделските производители имат възможност да избират и заеми от алтернативни небанкови финансиращи компании като „Агрион Финанс”, „SIS Креди”, „СИ Финанс”, „Микрофонд АД” и други, които предлагат заемни средства на разумна цена. Тяхното преимуществото е съкратената процедура за отпускане на кредити. Динамичното развитие на сектор „Земеделие” кара все повече малки и средни земеделски производители, които нямат достатъчно активи, които да заложат или не могат да покрият високите изисквания на банките като обезпечение по кредита, самоучастие или отлична кредитна история, да търсят алтернативните небанкови финансови компании.
Една от най-активните например, „Агрион Финанс”,
предлага освен кредити за оборотни средства и инвестиционно кредитиране, но и лизинг за покупка на земеделска земя – новост за пазара. Дружеството няма лимит на отпуснатите средства, а кредитите започват от 10 000 лв., но
имат клиенти, които са получили и над 2 млн. лв. Компанията финансира дори покупката на цели земеделски стопанства. Обезпечението, което се приема за финансиране, е земеделска земя.
При лизинга на „Агрион финанс” за покупка на земя отпуснатите средства достигат до 100% от стойността на
закупената земя. Това е най-високият процент финансиране
на пазара на земеделски кредити в момента.
Според експертите на дружеството, които представиха продукта си на последното Международно селскостопанско изложение БАТА АГРО през май тази година, за фермера лизингът за покупка на земя означава, че на практика
той започва да печели от земята веднага, тъй като, вместо да затваря свободни средства за пълно изкупуване, започва да я изплаща на части, а практиката е показала, че
приходите от взетата на лизинг земя носят повече приходи от сумата за погасяване на вноските по лизинга.
Наблюденията на „Агрион финанс'' са, че фермерите изплащат задълженията си редовно. За година на пазара вече
имат клиенти с изцяло изплатен първи кредит и редовно
обслужван втори.
Боряна Семкова
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ФОРУМ

Не колко, а с какъв ефект
СА УСВОЕНИ ЕВРОПАРИТЕ!

Светът се дигитализира
и ние не бива да изпускаме
последния влак, още повече че
Европейската комисия дава пари
за иновации в земеделието.


Трактори и комбайни, снабдени с
GPS, може да обработват само онези
площи, които се налага. Техният брой
все още не е масов у нас, защото липсват обучени водачи. Инфрачервени камери, монтирани на дронове, могат да
заснемат земеделски земи от въздуха, а
изображенията да се обработват и да
показват къде точно има нужда от торове и къде - от вода. При липсата на
напоителни системи на много места
обаче това няма как да се случи.
България изостава с въвеждането
на иновации в земеделието,
макар да не липсват ентусиасти. Но
те трябва да имат последователи, за
да може въвеждането на новите технологии в българското селско стопанство
да стане необратим процес.
Светът се дигитализира и ние не бива да изпускаме последния влак, още повече че Европейската комисия дава пари
за иновации в земеделието. Освен това
основният стремеж от тук нататък
не би трябвало да бъде как да се усвоят едни пари, както много често напоследък се случва, а фермери и държава да
се фокусират върху ефекта от усвояването на отпуснатите от Европейския
съюз пари за нововъведения в българско30 | АГРОБИЗНЕСЪТ

то селско стопанство.
Около тази идея се обединиха участниците в дискусионен форум за иновациите в земеделието, организиран от
вестниците „24 часа“ и „Български фермер“ в началото на юни.
„С работа само на полето без наука в
земеделската дейност ще изостанем от
света. Трябва да се стремим да положим
тази основа и единствено сътрудничеството между научните звена и фермерите ще доведe до създаване на бизнес идеи и продукти, които да се реализират успешно.“ Призив отправи зам.председателят на парламентарната комисия по земеделие Йордан Апостолов
и на практика призна, че за иновации в
земеделието не се работи достатъчно.
Какво прави държавата
Министерството на земеделието работи върху нова комуникационна платформа за всички земеделски производители в България. В нея подобно
на социална мрежа те ще могат да общуват, като дигиталната платформа ще е отворена и за всички потребители. Новината съобщи на форума земеделският министър Румен Порожанов. Всички, заети в сферата на селското стопанство, ще могат да обменят

опит, идеи, да комуникират помежду си
онлайн 24 часа. Тази медийна среда ще даде възможност не само хората в бранша, но и цялото общество да е наясно с това какво се прави за повишаване
на ефективността на сектор „Земеделие”. Очаква се платформата да заработи до края на годината, уточни министър Порожанов.
Той подчерта, че новите технологии
в селското стопанство на терен са вече световна практика и не представляват новост и за нас. „Новото, което
искаме да дадем като наш принос в сектора, е въвеждане на технологии в комуникацията на сектора с обществото
и вътре в него. Днес повече от всякога е необходима обмяната на информация както в отделните браншове, така и между тях за създаване на цялостна единна политика на бранша“, изтъкна министърът.
Румен Порожанов съобщи, че предстои прием на проекти по мярката
„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
Европейското партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020), като
максималният размер на финансиране е 1

Продукт пази растенията
без пръскане


Продукт на компанията за растителна защита BASF спестява време и
средства от пръскане на растенията
срещу вредители, а в същото време
ги предпазва. Това обяви регионалният мениджър на компанията за
Южна България Върбан Върбанов.
Продуктът „Сестива“ се предлага
в България и се прилага със семената при засяването. Така в продължение на няколко месеца ги предпазва по време на тяхната вегетация,
обясни Върбанов. Продуктът се влага при ечемик и пшеница и преобръща представите за растителна
защита. „И тъй като принципът на
BASF е минимални вложения с максимални приходи, компанията е намалила цените на продуктите си за
България”, подчерта Върбанов.

млн. евро на проект, а общата планирана сума е 20 млн. евро.
По още две мерки от ПРСР - 4.1 (подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства) и 4.2 (подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на
пазара и/или развитието на селскостопански продукти), също приоритетна
подкрепа получават проекти, при които иновацията е съществена част.
По тези две мерки се очаква да бъдат сключени 2500 договора до края
на годината, уточни новият изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”
Живко Живков. Според него използването на дронове и сателитни снимки
е част от бъдещото развитие на земеделието.
Пречките пред бизнеса
Въпреки усилията на държавата статистиката относно въвеждането на
иновации не е добра за българското земеделие. Изчисленията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) показва, че средно в ЕС 1 евро
субсидия води до 1.16 евро инвестиции
в иновации, а у нас ефектът е 4 пъти
по-малък – едва 0,29 евро. Това по думите на председателя на НАЗ Светослав
Русалов се дължи както на субективни,
така и на обективни фактори. Изводи-

те са няколко. Сред тях са липсата на
научна и развойна дейност от страна
на научните институти; недостатъчната информация и ограничените средства на стопаните, както и липсата на
ясна подкрепа от държавата за такива
инвестиции. Русалов даде пример с прием на проекти по една от мерките, където имало допълнителни изисквания
да се предоставят патенти за използваните иновации. Това затруднило кандидатстването и голяма част от проектите не получили финансиране.
Председателят на НАЗ предупреди,
че в скоро време може да се загуби плодородността на почвата у нас заради
намаляване на хумусния слой. Затова Русалов призова да се помисли за въвеждането на нови технологии, за да се запази плодородието на българската почва.

те какво предизвикателство е да поставите вътре човек, който трудно чете и пише - да управлява комбайн, който върви сам, завива сам и му дава обратна информация, а собственикът на
комбайна го следи с апликация на своя
телефон”, зададе риторичен въпрос управителят на „Ник” Иво Куманов. Ръководената от него компания внедрява
иновации в земеделието от години.
Куманов е категоричен, че новите
технологии в земеделието се приемат
изключително добре в България, а един
от основните изводи е, че внедряването на иновациите у нас ставало по-бързо, отколкото в САЩ.
Съществен проблем обаче е обучението на персонала за използването
на новите технологии. Според Куманов трябва да се работи в тази насо-

БЪЛГАРСКАТА ПШЕНИЦА ИЗЧЕЗВА

Компанията «Ник» прави изследвания върху 2 млн. дка земя и наблюденията са,
че българските сортове пшеница изчезват. По думите на Куманов селските стопани предпочитат да засяват западни сортове, примерно френски, защото те дават по-добри добиви и са по-изгодни. Основната причина обаче според Куманов
за изчезването на българските сортове е липсата на иновации и нови селекции.
Той даде и конкретен пример с Румъния, където в земеделието им най-големите
фирми са западни, но ползват местни сортове, защото дават добри добиви.
Председателят на Селскостопанската академия проф. Иван Пачев не се съгласи с
твърденията на Куманов и обяви, че българските сортове изчезвали заради дъмпинга на западните производители на семена. Той обясни, че нови сортове пшеница се правят трудно, защото вече почти нямало селекционери заради липсата
на средства. «Именно Селскостопанската академия трябва да създава нови сортове растения и нови породи животни за селското стопанство», подчерта проф.
Пачев.

Кадрите
Компанията „Ник” е автоматизирала над 5 хиляди трактори и комбайни, които вървят сами по българските
полета, управлявани автоматично, но
това все още не се случва масово, защото все още има нужда вътре да има механизатор. „Можете да си представи-

ка, защото мениджърите имат нужната квалификация, но тя трябва да се
предаде и на хората, които управляват
техниката.
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ИНТЕЛИАГРО

10 години България в ЕС

следващо поколение в защитата на Вашата техника

Начин на прилагане на мерките и схемите за подкрепа не способстват в достатъчна
степен за ръста на инвестициите и интензифицирането на сектора
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есет години след влизането на България в ЕС ИнтелиАгро анализира не страничните ефекти на Общата
селскостопанска политика, а до каква степен тя постига
целите си на местна почва. Тези цели, макар и заложени на
общностно ниво преди 55 години, стоят в основата на
най-скъпата европейска политика и постигнатите резултати ще определят както значимостта ѝ за държавите
членки, които я издържат, така и бъдещето ѝ след 2020 г.
Общата оценка на постигнатия напредък на България
от 2007 г. до сега не е задоволителна. Ето и основните причини за това:
Общата производителност в българското
селско стопанство бележи ръст след влизането
на страната в ЕС и този ръст е съизмерим със
средния за общността.
Той обаче се дължи най-вече на намаляване броя на
малките стопанства и в
много по-ниска степен на
реален технологичен напредък. Ръстът на производителността е крайно недостатъчен за наваксване общата изостаналост на
сектора и оптималното използване на вложените в него земя и труд. Най-важният мотор на напредъка - инвестициите, изостава значително на фона на средните за ЕС нива,
включително и от тези в новите страни членки.
Реалните доходи от земеделие като цяло нарастват. Този ръст обаче не отговаря на нарастването на директното подпомагане. Преките плащания на площ нямат този
ефект на подкрепа на доходите, който се очаква от тях,
тъй като в голяма степен те се преливат към собствениците на земеделска земя. Обвързаната подкрепа има противоречива роля за различните отрасли. Във всеки случай на
нея трябва да се гледа като на временна подкрепа на доходите, тъй като не създава конкурентоспособни стопанства,
както показва и опитът на ЕС-15 от миналото.
Свободната търговия в рамките на ЕС обезпечава по-

стоянния стокообмен на храни между страните в общността, което е и най-големият позитив на политиката.
Пълното либерализиране на търговията с трети страни
ще допринесе за гарантиране сигурното снабдяване на крайния потребител с по-разнообразни храни на по-конкурентни цени. Това е особено важно за България, в която делът
на храните в общите разходи на домакинствата е все още
голям.
ЕС не може да се справи с пазарните колебания и трябва да ги приеме като естествен регулатор на
търсенето и предлагането на селскостопански стоки. Съществуват достатъчно частни механизми, които
биха могли да работят
по-ефективно.
Като цяло начинът
на прилагане на мерките и схемите за подкрепа в България не способстват в достатъчна
степен за ръста на инвестициите и интензифицирането на сектора, за технологичното обновление и трансфера на знания, умения и добри практики.
Развитието в селските райони е изключително бавно коефициентът на заетост все още не е постигнал предкризисните нива от 2007 г. Леко подобрение се наблюдава при
дела на лицата в риск от бедност. Покупателната способност на населението в селските райони бележи слаб ръст,
като ножицата с урбанизираните територии продължава
да се отваря.
Налага се заключението, че освен подобряване начина на
прилагане на ОСП в страната е необходимо спешно да бъдат разрешени многобройни вътрешни проблеми, които
зависят от политическата воля и от администрацията.
В противен случай какъвто и финансов пакет да бъде отпускан на страната, резултатите от него ще бъдат минимални.
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РЕКОЛТАТА

Прибираме
над 5 милиона тона жито

Н

ад 5 милиона тона се очаква да
е реколтата от пшенично зърно тази година, заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев в Карнобат при
откриването на жътвената кампания 2017. Оперативните данни за засетите площи са над 11 милиона дка
пшеница и 1 300 000 дка ечемик. Те
сочат, че и през тази година се очаква да имаме една добра реколта, която да гарантира зърнения баланс на
страната, подчерта Добрев. Прогнозата за ечемика е в рамките на миналогодишното количество. Има засети и
62 000 дка ръж, 153 000 дка тритикале и над 1 650 000 дка маслодайна рапица. Зам.-министърът уточни, че това
са прогнозни данни на база на състоянието на посевите през месец май и

с оглед развитието им през последния
месец. Той информира, че пълен обзор
на състоянието на посевите и хода на
жътвата ще бъде направен по време
на предстоящото в началото на юли
т.г. заседание на Консултативния съвет по зърното към министъра на земеделието, храните и горите.
Атанас Добрев обясни, че данните
от пълното обследване на културите, проведено в средата на месец май
2017 г., показват, че общото състояние на посевите от пшеница и ечемик
е много добро. Развитието на културите през май и началото на юни протече с ускорени темпове при наднормени температури, а в по-голяма част
от страната - и при наличие на добри
и много добри почвени запаси от влага
вследствие падналите значителни ва-

лежи, което е предпоставка за добра
реколта и в качествено отношение.
Остатъкът от пшеница от миналогодишната реколта е около 343 000
тона, като се очаква към 30 юни 2017
г. преходният остатък от пшеница
от реколта 2016 да бъде 270 000 тона с приспаднатото потребление дотогава и това е добра база за старта
на новата реколта, посочи зам.-министър Добрев. Той допълни, че преходният остатък от ечемик към 9 юни
2017 г. е 39 200 тона, а наличната рапица - 32 600 тона. Наличните количества царевица в страната към 9 юни
2017 г. са 930 000 тона, а от черен маслодаен слънчоглед има запас малко над
1 милион тона.
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Каква е ползата за защитените в ЕС
специфични български храни
Като буря в кофичка за кисело мляко премина дебатът за промяна на стандарта на един от найразпознаваемите български млечни продукти по света. От първоначалната идея да се направят
две изменения в Българския държавен стандарт (БДС) – едното за състава на киселото мляко и
неговата подмяна с традиционния йогурт, а другото за опаковките, остана да се дискутира само
второто. Изразходваната на халос обществена енергия нямаше да се случи, ако българското
кисело мляко имаше защитата на ЕС за храна с традиционно-специфичен характер.
По време на служебното правителство на Огнян Герджиков, след оплакване за неиздадено удостоверение на
производител на българско кисело мляко по БДС, е постъпило искане за промяна на стандарта за уникалното българско кисело мляко. Предложението за
промяна от името на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е изпратено до Българския институт
по стандартизация (БИС) от шефката на
Дирекция “Политики по агрохранителната верига” в аграрното ведомство Лора Пастухова-Джупарова с подкрепата
на Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) и фирма “Вамид 2002”
ООД. Оказва се, че това предложение,
което има за цел да превърне известния с лечебно-диетичните си качества
български продукт в йогурт, не е съгласувано с новия министър на земеделието Румен Порожанов. Затова последва
оттегляне на предложението от МЗХГ,
а в официалната си позиция аграрното ведомство обявява, че количеството
на двата основни щама в българско кисело мляко – Lactobacillus bulgaricus и
Streptococcus thermophilus, трябва да остане без промяна, така както е записано
в сега действащия БДС. Причината е, че
всяко изменение ще доведе до промяна
и в микробиологията на киселото мляко
по стандарт.
Последва и закана от министър Порожанов да се направи пълно разследване
дали има нещо задкулисно в искането на
фирмите за промяна на стандарта на киселото мляко и на опаковките за него.

Ролята на опаковките
Остана второто искане за промяна
на стандарта за опаковките, а поводът
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ал“, за да бъде заменян.
Не липсваха и парадокси. Например
от Министерството на здравеопазването са изпратили отрицателно становище
за искането, а пък положително мнение,
в подкрепа на искането на производителите, е получено от Националния център
за изследване на общественото здраве.
За да стане факт изменението, трябва да го подкрепят половината от гласувалите членовете на техническия комитет за селскостопански и хранителни
продукти в Българския институт по стандартизация, а поне трима от тях да се
ангажират с разработването на новата
тематика. Според запознати, подобни
процедури, които са рядка практика в
БИС, отнемат доста време – до 6 и повече месеци.

не 30 години, което да е свързано с традиция, а не с географския регион;
- защитено наименование за произход, като много важно условие е всички производствени процедури да се извършват в един и същ регион;
- защитеното географско указание допуска само един от производствените
процеси да се извършва в посочен регион.
В процедура за защита от Еврокомисията е „Странджанският манов мед“, а
„Троянска луканка“ все още е в национална процедура по регистрация, уточняват от МЗХГ. В национална процедура
са още „Прясното месо от източнобалканска свиня“, „Куртовски розов домат“, „Странджански чай“, „Реселешки лук“, „Баничански

Ползата от защитените храни
в ЕС
Тя е по-голяма за потребителите, отколкото за производителите, тъй като защитата като храна с традиционно-специфичен характер означава качество без
химически примеси. Освен това, вписаната в регистрите на Брюксел храна означава, че нейните производители осъществяват постоянен вътрешен контрол
и подлежат на проверки от страна на
БАБХ дали се спазват рецептурата, технологията и условията за производство,
според описанието на документация, с
която храната е вписана в ЕС.
Производителите също имат полза, макар и с цената на много проверки,
тъй като изискването е продуктът да се

Каква е разликата между кисело мляко и
йогурт?


И при двата продукта за заквасяване се използват двата основни вида млечнокисели бактерии – Lactobacillus bulgaricus и
Streptococcus thermophilus, твърдят производители. Разликата
е в производството, а не в името на български и на английски
език.
Заквасването на киселото мляко, спадащо към категорията
„млечнокисели продукти с твърд коагулум“, се извършва във
всяка отделна кофичка, т.е. закваската се добавя след разфасоване на продукта в крайната опаковка.
Заквасването на йогурта, спадащ към категорията „млечнокисели продукти с разбит коагулум“, се извършва в общ силоз,
т.е. закваската се добавя в общия заквасовъчна смес, преди
разфасовка в кофичките. В заквасовъчния силоз продуктът се
разбърква непрекъснато, за да добие кремообразен вид.
за искането е направената преди време
проверка от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на 6 производителя на кисело мляко дали спазват
нормата за кофичките за киселото мляко. В момента БДС допуска опаковките
на киселото мляко да бъдат от стъкло,
керамика или полистирен. Експертите
на БАБХ откриват, че и шестте компании
не спазват изискванията и използват кофички от полипропилен. Затова три от
проверените – „Обединена млечна компания“- Пловдив, „Димитър Маджаров-2“
и „Полидей-2“, внасят искане за промяна
на БДС за опаковките.
Като основен аргумент те посочват
единствено, че искат да ползват материали, които са разрешени от стандартите в Европейския съюз, но не са описали конкретно състава и обема на новите
опаковки, как ще изглеждат и как ще се
затварят те. Според вносителите, промя-

ната се налага, защото има разминаване между БДС и европейското законодателство. Българският стандарт допуска
опаковките да са от материали, които
не влияят на храните, а по европейските нормативи полипропиленът е именно такъв.
По време на бурното обществено обсъждане в БИС на 16 юни тази година се
чуха различни мнения, много от които
и доста крайни. Според депутата от БСП
Румен Георгиев, който извади на светло пред медиите скандала, посочи, че
производителите искат промяната, защото полипропиленовите кофички са
по-евтини и ще се „спестят пари“. Срещу предложението се обяви Владислав
Михайлов от браншовата асоциация на
млекопреработвателите, тъй като по думите му проблемът с опаковките не би
трябвало да е толкова важен, защото полистиренът е „достатъчно добър матери-

Само 5 храни с традиционноспецифичен характер са
защитени в ЕС
За съжаление България има само 5
продукта, които са вписани в Европейския регистър на храните с традиционно-специфичен характер. Това са филе
„Елена“, „Панагюрска луканка“, роле „Трапезица“, „Кайсерован врат Тракия“ и найновата - българската „Пастърма говежда“, получила одобрение в края на май
от Европейската комисия.
В ЕС действат три схеми за защита
на качествени храни, специфични за
определен регион или държава:
- храна с традиционно-специфичен
характер, като условието е да се защити
рецептата и производството отпреди по-

лук“, „Смилянски фасул“, казват от екипа на българския евродепутат Момчил Неков, който работи
с българския клон на международната
организация Slow Food. Те са набелязали още около 30 автентични хранителни
продукта, които имат най-голям шанс да
бъдат защитени чрез вписване в трите
европейски регистъра на храните с традиционно-специфичен характер, на защитените наименования за произход и
на географските указания.
От МЗХГ припомнят, че преди време
Eвропейската комисия е отказала да защити само за България гроздовата ракия
с мотив, че тя се произвежда и в Турция,
Македония, Сърбия. Провалил се е и опитът пред ЮНЕСКО да бъде защитен тараторът, като част от нематериалното ни
историческо наследство.

произвежда само от фирми, които членуват в специално създадено сдружение, което упражнява свой контрол над
производителите и възлага проверки
на външни сертифициращи организации, които са различни от инспекциите
на БАБХ. Производителите могат да разчитат на държавата и на ЕС за пазарното
присъствие на защитения продукт съответно на вътрешния и международните
пазари. През 2017 г. Европейската комисия е планирала за промоционални кампании на общия пазар и на пазарите в
трети страни 133 млн. евро, от които 12
млн. евро са за защитени продукти, като
а целта е до 2020 г. общата сума да достигне 200 млн. евро, от които 60 млн. евро за защитени продукти.
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Колко перспективно е
млечното животновъдство

М

лечното животновъдство е перспективен сектор, което се потвърждава особено през последните две
години. Това се дължи на значително увеличените
субсидии за фермерите, които отглеждат млечни животни. Подкрепата на сектора по линия на европейските фондове се допълва от държавните финансови инструменти. Актуализирана
е и действащата нормативна база, разширен е обхватът на прилаганото държавно подпомагане, като нараства размерът на
схемите за обвързано с производството подпомагане и се увеличава подкрепата за животни под селекционен контрол.
Не липсват и скептичните оценки, които се свързват най-вече с липсата на квалифицирана работна ръка в сектора, както и
с конкуренцията на европейския пазар. Умерените оптимисти
като че ли са най-точни в преценките си. Те очакват започналото бавно, но стабилно нарастване на сектора да продължи и като инвестиции, и като продукция.

Къде сме ние
Последният анализ на „Евростат” за селското стопанство в
Европейския съюз с данни до 2015 г. показва, че България изос
тава значително при отглеждането на основните животински
видове. При млечното говедовъдство ситуацията е най-критична. Отглежданите у нас 562 хил. говеда (от тях 359 хил. млечни
крави и биволици) заемат незавиден дял от 0,64 на сто от общия за ЕС. Малко по-добро е положението с овцете. В страната
се отглеждат 1,33 млн. овце, като българският дял в ЕС при тези
животни е 1.6%.
От обобщените данни на Българската стопанска камара
(БСК) става ясно, че има сериозно намаление в отглеждането на
животни през годините. В говедовъдството например намалението е 3,3 пъти - от 1 млн. и 796 хил. през 1980 г. броят на животните спада на 550 хил. през 2015 г. Броят на биволите е намалял 4,4 пъти – от 48 хил. през 1980 г. на 11 хил. през 2015 г.
Най-засегнато се оказва овцевъдството, където намалението е
около десет пъти – от 10 млн. и 433 хил. през 1980 г. броят на
животните през 2015 г. спада на 1млн. и 331 хил.
През 2015 и първата половина на 2016 г. допълнителен негативен ефект върху сектора оказа и нодуларният дерматит,

който е безопасен за хората, но смъртоносен за преживните
животни. Заразата, която дойде у нас от Гърция и Турция, покоси много крави и други преживни животни, което се отрази на
млечното производство.
Макар да липсва точна информация за унищожените говеда, техният брой не е малък, като варира между 9 и 11 хил. За
собствениците на убитите животни бяха заделени 100 хил. евро
за обезщетения. Повечето фермери не се съгласиха с тази компенсация, тъй като финансовите обезщетения няма да покрият
щетите им.

Млякото
Големият проблем на българските животновъди са ниските изкупни цени на суровото мляко и заниженият контрол при
вноса на сухо мляко и месо. Допълнителна тежест е и наложеното ембарго от Москва за внос на селскостопански стоки и
хранителни продукти от ЕС, поради което голяма част от това
производство на страни като Полша, Франция, Германия и Испания, предназначено за руския пазар, навлиза в България найвече чрез големите търговски вериги. Спасението е в излизането на пазари извън ЕС, като за целта Европейската комисия
отпуска допълнителни субсидии, от които могат да се възползват българските фермери.
По производство и добив на мляко България е на дъното на
класацията в ЕС. У нас се произвеждат достатъчни количества

Млекодайни животни в България
Брой
животни

2014

2015

Изменение
2015/2014

2016*

Изменение
2016/2015

344 496

352 571

2,3%

350 000

-0,08%

6 339

6 796

7,2%

7 000

3,0%

Овце

1 335 283

1 331 894

-0,03

1 340 000

0,6%

Кози

292 644

276 919

-5,4%

277 000

0,2%

Крави
Биволици

*Предварителни данни
Източник: МЗХГ

на стр. 40
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Производство на мляко (хил. литри)
2014

2015

Изменение
2015/2014

Общо
мляко

1 194 915

1 118 704

-6,4%

1 124 000

0,04%

Краве
мляко

1 070 613

998 093

-6,8%

999 000

0,09%

Биволско
мляко

8 593

9 179

6,8%

10 000

8,90%

Овче
мляко

72 442

71 810

-0,9%

77 000

7,20%

Козе
мляко

43 267

39 622

-8,4%

38 000

-4,10%

Вид

2016*

Изменение
2016/2015

*Предварителни данни
Източник: МЗХГ

за последваща преработка, но поради лошото структуриране
на стопанствата пазарната ориентация в сектора е слаба – само
45% се реализират пазарно, а останалите 55% - чрез преки продажби. Това показва наличието на сериозен сив сектор в производството на мляко. Общото производство на мляко е спаднало 1,9 пъти - от 2,151 млрд. литра през 1980 г. до 1,119 млрд.
литра през 2015 г., сочат обобщените данни на БСК.
Според Аграрния доклад на МЗХГ за 2016 г. през 2015 г. в
сравнение с предходната 2014 г. производството на млечна суровина отбелязва спад от 6,4% до 1 118 704 хил. литра. Най-голямо намаление е регистрирано при производството на козе
мляко – с 8,4%, следвано от добива на краве мляко – с 6,8% и
по-слабо изразено при овчето мляко – с 0,9%. Само добивът на
биволско мляко нараства с 6,8% на годишна база поради нарасналия брой биволици.
Делът на кравето мляко от общия добив на мляко през годината е 89,2%, следват овчето – 6,4%, козето – 3,5%, и биволското
мляко – 0,8%.
Водещ при производството на мляко през 2015 г. остава
Южен централен район, с дял от 27,6% от общото количество,
следван от Югоизточен район с 18,4% и Североизточен район
с 15,2%.
Според годишния анализ на МЗХГ очакваният общ добив
на сурово мляко в страната през 2016 г. е с 0,2% под нивото от
предходната година главно поради очакваното по-слабо производството на краве мляко - 988 млн. литра, с 1% по-малко от
2015 г.
През 2016 г. се предвижда увеличение на производството
на овче мляко и козе мляко съответно до 77 хил. литра (+7% на
годишна база) и 41 хил. литра (+3,5%) вследствие на предвиждания слаб ръст на броя на млечните животни, в комбинация с
по-висока средна млечна продуктивност.

Ролята на субсидиите
През последните две години целият сектор „Животновъдство” се радва на специално внимание както от Европейския
съюз, така и на национално равнище. През 2015 и 2016 г. само
млекопроизводителите получиха над 23 млн. лв. помощи след
специалното решение на Европейската комисия допълнително да подпомогне сектора, за да бъдат преодолени смущенията
на пазара на мляко и да бъде намален рискът от изоставяне на
дейността в сектор „Животновъдство”.
40 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Работната сила


Като почти всички икономически отрасли и животновъдството страда от липса на квалифицирани кадри. Това се
дължи на парадокса да има достатъчно средни и висши училища, които подготвят специалисти, но в практиката да има
огромна липса на кадри. Не достигат не само изпълнители в
цялостния производствен процес в селското стопанство, но
и ръководители. Остра нужда от специалисти има по цялата верига.
В интервю за специализиран сайт неотдавна директорът
на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството (ИАСРЖ) Георги Йорданов алармира, че
университетите произвеждат специалисти, но хората, които
пряко са включени в производствения процес, са доста малко. «Не е тайна, че младите колеги, които завършват, си намират работа във ветеринарни кабинети, в дистрибуторски
фирми, тъй като там им се предлага значително по-добро заплащане», подчертава специалистът. Затова той препоръчва
дългосрочна политика, за да бъде по-атрактивна работата в
селското стопанство.
Равносметката показва, че по тази линия през 2015 г. са изплатени общо 13 281 609 лв., от тях 11 740 501 лв. бяха предоставени от ЕС и 1 541 107 лв. – от националния бюджет. През
следващата, 2016, година бяха осигурени още 10 201 655 лв.,
които бяха разпределена в четири направления:
По Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани
от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/
или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. субсидията е в размер до 4 183 862 лв.
По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително до 3 433 117 лв.
Национално финансиране до 2 367 126 лв. ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки.
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени допълнително до 217 550 лева. Помощта
бе изплатена до 30 юни 2016 г.
Допълнително по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. са планирани средства за инвестиционни проекти за общо над 150 млн. евро, които са за обновяване
на животновъдни стопанства чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради. На подпомагане могат да разчитат и млади фермери животновъди.

Стопанствата
Оформилата се трайна тенденцията на намаление на броя
на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни, се запазва и през 2015 г. главно за сметка на отпадане на част от
дребните стопанства. От друга страна, продължава да се увеличава средният размер на стопанствата, което е предпоставка за
постигане на по-висока ефективност на производството и икономическа стабилност. Според данните на МЗХГ в сравнение с
2014 г. през следващата година броят на животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда, намалява с 21,2%, а този
на стопанствата с биволи - с 33,3%. При стопанствата, отглеждащи овце и кози, спадът е съответно с 19,4% и 21,3%, а при тези
със свине - с 35%.

Тайната на високия млеконадой

С

редният добив на мляко от крава
в Германия през последните години постоянно се увеличава, като най-голям ръст е отчетен през 2016 г.,
когато средното нарастване е със 110 кг
спрямо предходната 2015 г., за да стигне
8563 л. Има източни провинции, където
млекодобивът варира от 9471 до 9685 л.
Това показват обобщените данни на германската статистика за миналата година.
Германските говедовъди вече се доближават до традиционния лидер в добива
на мляко от една крава в ЕС Холандия,
където средното количество е около 8
663 кг от едно животно.
На какво се дължи подобреният добив на мляко в Германия? Съществена
част от отговора на този въпрос се съдържа в анализ, поръчан от Германското селскостопанско сдружение (DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft),
водеща браншова организация в селскостопанския и хранителния сектор, основана през 1885 г. и наброяваща в момента над 25 000 членове.
Акцентът е поставен върху местата
за отглеждане на кравите и дали сградите и помещенията за всяка крава не увреждат по някакъв начин техния живот и
затрудняват адаптирането им към околната среда. Ако сградата не отговаря на
определени изисквания, това може да
доведе до страдание, влошаване на доброто състояние на животното или увреждане на неговото здраве.
Авторите на анализа напомнят, че съществуват научни методи за разпознаване на нуждите на животните, както и
при какви условия те се пренатоварват,
с които животновъдите трябва да се запознаят подробно. С тези методи може да се установи дали кравите могат да
поддържат своите биологични функции
и при какви условия се появяват стресиращи реакции и заболявания. Може да
се установи при наблюдаване на храненето на животните например дали има
промяна в тяхното здравословно състояние, което да се отрази на млеконадоя. За да се получи цялостна картина на
ефектите, свързани със сградите, които
обитават животните, са определени няколко важни критерия, на които да отговарят помещенията.

Какво трябва да се
наблюдава при кравите


Авторите на анализа препоръчват да се вземат под внимание и да се
анализират поведенческите характеристики на:
Почивка
Движение
Прием на фураж
Възпроизвеждане
Стадно поведение
Удобство на пространството
Отделителна система.
Според анализа съществените критерии са няколко. От една страна е фундаменталният фактор за оборудването на
сградата, като например дизайнът и видовете водни корита, или качеството на
леглото и пространството в един бокс.
От друга страна, управлението, което е
свързано с изхранването и съхраняването на фуражите и добавките, има решаваща роля. Например, ако се допускат
грешки по отношение на съхраняване и
третиране на храната за животните, дори при една цялостно оптимизирана
сграда може да има отрицателно въздействие върху животните. Много често не може бързо да бъде установено от
какво страда животното, ако се анализира само сградното оборудване. Зато-

ва се препоръчва комплексно наблюдение върху външния им вид, поведението
и как се чувстват в помещенията, в които
почиват и нощуват, и оказват ли те влияние върху здравето им.
Другата основна цел на анализа е да
предостави подробна информация за
показателите, свързани с поведението на животните, за да се установи дали
всичко е наред и къде е необходимо да
се направят корекции и оптимизация – в
сградите или в храненето.
От дълго време наблюденията на поведението на млечните крави са интегрирани в управлението на стадата, например за откриване на еструс (полов,
естрален цикъл на женските животни,
позволяващ заплождането им). Лесно
се забелязват промените в поведението
и аномалиите във външния вид. Докато
еструс наблюдението се извършва системно поради свързаните с него икономически ползи, другите поведенчески
сигнали много рядко се подлагат на анализ.Те обаче могат да предоставят ценна информация за здравето на кравите.
По време на ежедневното наблюдение
на кравите се вижда кога и как се хранят,
кога влизат в боксовете си, кога и колко
време лежат и какво е тяхното стадно
поведение.
Анализът може да бъде намерен на интернет
страницата на DLG, http://www.dlg.org,
A focus on the animal – dairy cows
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ТОП 20
5.

Най-важните земеделски
продукти в света

6.
7.
8.

Земеделието датира от хиляди години и неговото развитие се дължи на
усъвършенстваната човешка практика
и развитието на агрономическата наука
под влиянието на определящи фактори
като климатична, национална и технологична специфика.

Производство на основните
20 земеделски продукта
В табл. 1 са представени най-важните
20 земеделски продукта в света, оценени по два начина: като стойност в милиони щатски долари и като физически количества - в млн. тона. Подреждането в
нисходящ ред е направено по стойността на продуктите
Основното и най-важно в разграничаването на земеделските продукти е произходът им от двата основни подотрасъла – растениевъдство и животновъдство.
Сред водещите 20 продукта в света пре-

обладават растителните - общо 14 на
брой и само 6 са от животновъдството.
Последните обаче рязко доминират по
стойност.
Най-голямата част от тях се отнасят
към групата на храните (зърнени житни и маслодайни, зеленчуци, плодове,
мляко, месо, яйца), влакна (памук, вълна, коноп, коприна), горива и суровини за промишлеността. В наши дни растения се отглеждат за производството на
биогорива (метан и етанол от биомаса,
биодизел), фармацевтични продукти
и биопластмаси.Част от продуктите на
селското стопанство се използват с декоративна цел – цветя, екзотични риби
и птици и други.
От всички 20 водещи продукта 19
се отнасят към храни и фуражи и само
памукът е влакнодайна култура, но едновременно е източник на растително
масло.

Табл.1. Основните 20 вида земеделски продукти в света
№

Земеделски продукти

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Мляко краве
Ориз арпа
Месо говеждо
Месо свинско
Месо пилешко
Пшеница
Соя
Домати
Захарна тръстика
Яйца кокоши
Царевица
Картофи
Зеленчуци свежи
Грозде
Мляко биволско
Памук влакно
Ябълки
Банани
Маниока
Манго
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Производство като млн. Производство като
САЩ долари
млн. тона
187277186
625753801
185579591
738187624
169476916
62737256
166801086
108506790
132085858
92730419
79285036
67149687
60992327
241142197
59108521
161793834
57858551
1842266284
54987685
66372549
53604464
872791597
48770419
365365367
46143720
269852343
38336711
67067129
38303165
97417135
37095127
25955096
31883556
76378738
29209561
101992743
25691234
269125963
25248280
42139837
Резултатите са от доклад на Faostat 2015

Продукти от
растениевъдството
Продуктите от растениевъдството са
изключително разнообразни и включват
храни за човека, фуражи за животните,
фибри, енергетични и строителни материали (от горското стопанство). В зависимост от вида на културите, растителните
продукти биват зърно от житни култури,
груби тревни фуражи, маслодайни семена, зеленчуци, плодове и грозде.
Зърнени житни култури
Представени са от ориз, пшеница и
царевица, заемащи като стойност съответно 2-ро, 6-о и 11-о място, но като количество са в обратен порядък. Оризът,
който е основната храна на населението
на Азия и Африка, е неизменно на 1-во
или 2-ро място в различни години.
От зърнените житни култури с най-висока стойност е оризът, основна храна за
населението на Азия и Африка. Основната зърнено-хлебна култура, пшеницата, е
едва на 6-о място, а основната фуражна
и най-продуктивна зърнена култура, царевицата – на 11-о. Другите култури от
тази група са с далеч по-малко значение
(ечемик, сорго, овес, ръж и просо в намаляващ порядък).
Маслодайните култури са представени единствено от соята (7-мо място),
която е основен източник в света на растително масло и протеиново брашно,
второто с основна роля за животновъдството. Другите маслодайни култури - рапица, слънчоглед лен и пр., са с по-малка
стойност и не са между двадесетте.
Захарната тръстика
Това е основната суровина за производство на захар в света, с далеч по-голямо значение от захарното цвекло. По
стойност е почти равна с доматите - найважната зеленчукова култура.
Зеленчукови култури
От многобройните и разнообразни
зеленчукови култури с най-голямо производство и стойност са доматите, следвани от картофите и свежите зеленчуци
(съответно на 8-мо, 12-о и 13-о място).

9.

Плодови култури
С най-голяма стойност глобално са
гроздето, ябълката и бананите (съответно 17-о и 18-о място). Тук не са включени
многобройните цитрусови култури, които
сумарно биха имали място пред ябълката. Към групата се отнася и тропическият
плодов вид манго (20 място)
Влакнодайни култури
Между водещите култури на света попада само памукът, от семената на който
се произвежда памуково масло. Другите
влакнодайни култури (лен и коноп) са с
по-малко значение и не са включени.

Продукти от животновъдството
Животновъдните продукти в таблицата на водещите производства са само 6,
но всички са с висока стойност. Пряко или
косвено те са продукт от преработка на
растителни продукти и включват висока
принадена стойност.
Животновъдните продукти са основно мляко, месо, масло, яйца, вълна и кожи (последните два не са между водещите
20).Част от продуктите се използват (консумират) директно, докато други са подложени на разнообразни начини за преработка.
Краве мляко
Кравето мляко и оризът са най-ценните земеделски продукти в света, които си
разменят местата по години. Стойността
на световната продукция на мляко надвишава 2.4 пъти тази на пшеницата и е далеч
по-голяма от тази на останалите растителни продукти.
Биволско мляко
Произвеждано основно в топлите азиатски страни, глобалното количество на
биволско мляко е около 6-5 пъти по-малко от това на кравето.

Овчето и козето мляко не са в групата
на 20-те най-големи продукти на земеделието.
Основни видове месо
Говеждото, свинското и пилешко месо
са на 5-о, 6-о и 7-о място в света по стойност на продукцията (в намаляващ ред),
но в обратен порядък като количество.
Тоест говеждото месо е най-малко, но
с най-висока стойност, а пилешкото обратно – най-много като количество, но с
най-ниска стойност.
Другите видове меса - овче, козе, пуешко, патешко и др., не са включени в
класацията на най-важните земеделски
продукти в света, въпреки че някои от
тях играят важна роля в отделни страни.
Между най-важните земеделски продукти
не фигурират кожите и вълната.
Яйца кокоши
По стойност кокошите яйца са на 10-о
място между двете най-продуктивни количествено земеделски култури – захарната тръстика и царевицата.

Водещите страни за отделни
земеделски продукти
Тук за всеки от земеделските продукти
от таблицата са изброени в намаляващ
ред 10 страни на света.
1. Мляко краве: САЩ, Индия, Китай,
Бразилия, Германия, Русия,Франция,
Нова Зеландия, Турция и Обединено
кралство.
2. Ориз арпа: Китай, Индия, Индонезия, Виетнам, Тайланд, Бангладеш,
Бирма, Филипини и Япония.
3. Месо говеждо: САЩ, Бразилия, Китай, Аржентина, Австралия, Мексико,
Франция, Русия и Германия.
4. Месо свинско: Китай, САЩ, Германия, Испания, Бразилия, Виетнам, Ка-

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

нада, Русия, Холандияr Франция.
Месо пилешко: САЩ, Китай, Бразилия, Русия, Мексико, Индия, Иран,
Индонезия и Турция.
Пшеница: Китай, Индия, САЩ, Франция, Австралия, Канада, Пакистан,
Русия, Турция и Германия.
Соя: САЩ, Бразилия, Аржентина, Индонезия, Парагвай, Китай, Уругвай,
Боливия, Украйна и Русия.
Домати: Китай, Индия, САЩ, Турция,
Япония, Иран, Италия, Бразилия, Испания и Мексико.
Захарна тръстика: Бразилия, Индия, Китай, Тайланд, Пакистан, Мексико, Колумбия и Филипини – всички страни от Южна Америка и Южна
Азия. Другата захарна култура, цвеклото, се култивира с умерен климат,
най-много в Европа.
Яйца кокоши: Китай, САЩ, Индия,
Япония, Русия, Мексико, Бразилия,
Украйна и Индонезия.
Царевица: САЩ, Китай, Бразилия,
Аржентина, Индия, Индонезия, Украйна, Мексико и Франция и
Картофи: Китай, Индия, САЩ, Русия,
Германия, Украйна, Бангладеш, Холандия, Полша и Франция.
Зеленчуци: Китай, Индия, Виетнам,
Нигерия, Филипини, Бирма, Иран,
Корея,.
Грозде: Китай, САЩ, Италия, Франция, Испания, Турция, Чили, Аржентина и Иран.
Мляко биволско: Индия, Пакистан,
Египет, Непал, Бирма, Иран, Италия,
Шри Ланка и Турция.
Памук влакно: Китай, Индия, САЩ,
Пакистан, Бразилия, Узбекистан, Австралия, Турция, Мексико.
Ябълки: Китай, САЩ, Турция, Полша,
Индия, Италия, Иран, Русия, Франция, и Бразилия.
Банани: Индия, Китай, Филипини,
Еквадор, Бразилия, Индонезия, Ангола, Гватемала, Танзания и Мексико.
Маниока1: Нигерия, Индонезия, Тайланд, Конго, Гана, Бразилия, Ангола,
Мозамбик и Виетнам.
Манго2: Нигерия, Индия, Тайланд, Гана, Бразилия, Ангола
Маниока1 – тропически кореноплоден
храстовиден вид, важен източник
на въглехидрати за населението в
развиващите се страни на тропиците
Манго2 – тропически овощен дървесен
вид, отглеждан в тропиците за плодовете

Проф. дсн Петко Иванов
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Пиринско Младо пиво
изненадва почитателите
на натурални продукти с нова визия
Новата стъклена бутилка от 330 мл запазва течността приятно охладена и свежа до последната капка

П

иринско откри новия
бирен сезон с най-свежото предложение в
портфолиото на Карлсберг
България – Пиринско Младо
пиво, и представи новата му
визия на специално събитие.
Младо пиво е непастьоризирана светла бира със свеж
вкус, алкохолно съдържание
4,4% и трайност 8 седмици.
От месец май продуктът
се предлага в нова оборотна
стъклена бутилка от 330 мл,
която запазва пивото приятно охладено и свежо през
целия срок на годност. В неговия състав се съдържат три
сорта хмел.
„Пиринско Младо пиво е
изключително свежо и пивко.
Сигурна съм, че всички любители на натурални и чисти
продукти ще го оценят по
неоспоримите му вкусови качества. Новата визия на пивото още веднъж подчертава
свежото усещане, а присъщата му неподправеност и естествен състав неизбежно пораждат
асоциации с природата“, каза Николета Йорданова, старши бранд мениджър на „Пиринско“ в Карлсберг България.
Свежото бирено предложение е
достъпно за потребителите на препоръчителна цена 0,70 лв.
При лансирането на Пиринско Младо пиво миналата година Карлсберг
България прави инвестиции от над 2
млн. лв. за оборудване и технологич-

от общия пазар на бира в
страната. В същото време
Карлсберг България е най-бързо развиващата се бирена компания у нас. Данните на агенцията показват, че Карлсберг
България е единственият бирен производител с ръст на
пазарния дял за първите четири месеца на настоящата
година.

За Карлсберг България
Продуктовото портфолио на компанията включва
разнообразие от първокласни бири – националните Шуменско и Пиринско, международните марки на компанията Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger
и белгийската крафт бира
Grimbergen. Карлсберг България предлага на нашия пазар
и сайдера Somersby в четири
разновидности – ябълка, круша, къпина и боровинка.
на подготовка, необходима за производството му в пивоварната в Благоевград. След откриването на пречиствателна станция по-рано пивоварната вече работи и с възможно най-модерната и иновативна технология в
пречистването на отпадните води
от производството.
През изминалите 12 месеца Пиринско е бирена марка номер едно на България. По данни на агенция A/S Nielsen
за първите четири месеца на 2017 г.
тя постига 18,2% пазарен дял в обем

За Карлсберг груп
Карлсберг груп е една от водещите пивоварни компании по света, с голямо портфолио от бирени брандове
и други напитки. Марките Carlsberg,
Baltika и Tuborg са сред най-големите
бирени марки на Европа. 42 000 души
работят в компанията, а продуктите й се продават на 150 пазара по света. През 2016 г. Карлсберг груп продаде 117 милиона хектолитра бира, което се равнява на 35 милиарда бирени
бутилки.
2017 ЮЛИ | 45

Изпробваха гумите Mitas
на замръзнал Байкал

M

itas, част от Trelleborg Group в
партньорство с руската компания Ростселмаш са организирали
събитие с цел изследване на уникалната екосистема на езерото Байкал в Русия.
През март тази година в сътрудничество с National Geographic Magazine са направени невероятни видео- и фотосесии на трактор Versatile 2375 с гуми Mitas 520/85R42
AC85 върху замръзналото езеро. Ледът на
Байкал е издържал трактор с тегло 11.69
тона, оборудван с гуми Mitas 520/85R42
AC85. По време на изпитанията ледът е
бил с дебелина 1 метър, а температурата
на въздуха – минус 25 градуса С.
Гумите Mitas 520/85R42 AC85 са с широк спектър на приложение както на полето, така и на пътя.
Йозеф Ручек, изпълнителен директор на
Mitas Русия, е заявил, че гумите Mitas се справят безпроблемно с екстремни условия и
всички фермери могат да разчитат на тях.
2017 е обявена за година на екологията
в Русия. Изпитанието на Mitas в езерото
Байкал е допълнило мозайката от научни изследвания в уникалния регион на Русия.
Mitas е дългогодишен партньор на Ростселмаш, доставчик е на гуми за тракторите Versatil. Комбинацията трактор Versatil
с гуми Mitas 520/85R42 AC85 е топ комбинацията на руския пазар.
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