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МОТОРНИ МАСЛА

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

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

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

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

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

Трансмисионните масла Lube EP (80W-90, 85W90 и т.н.) са диференциални, крайните предавки
на машината работят много добре в хипоидни
зацепвания, при повишено плъзгане и 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.

Нивите:
For sale or not for sale

И

нвестицията в земеделска земя в България през последните десет години се оказа една от най-далновидните заради високата доходност, която носи, и заради минималната й зависимост от икономическите цикли. Освен фермерите като най-заинтересована група на този пазар навлязоха много компании и инвестиционни фондове, а някои инвеститори и просто спекуланти решиха да вложат свободните си пари точно в този сегмент
вместо в имотния пазар. Но Брюксел не спи, а зорко бди.
Страните - членки на Европейския съюз, не могат да забраняват трансгранични сделки с ниви, както и продажбите им на фирми, обяви през октомври Европейската комисия. Не може да се поставя условие за селскостопанска
квалификация на купувача и изискване той да я обработва. ЕК публикува документ с насоки, които да подпомогнат държавите членки при защита на нивите им от спекулативни цени и прекомерна концентрация на собственост. Ясно е дефинирано каква може да е държавната намеса на този пазар.
Според документа, публикуван от ЕК, неправомерни са
всякакви ограничения на чуждите инвестиции в закупуването на земеделската земя. Заради ограничение при покупка на земеделска земя през 2014 г. страната ни бе заплашена с глоба от 830 000 евро и ежедневна санкция от 660 евро
до отпадането на ограничението.
Но времето лети и правителството трябва да реши дали
да премахне забраната за продажба на ниви на чужденци, или да
плаща глобата. Продаваме ли ниви на чужденци или не продаваме ниви на чужденци?

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛА SPEEDWELL:
тел. 0879 999 990 • info@rimex.bg • www.rimex.bg
2017 НОЕМВРИ | 5
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Лозето ли?

То е благодатно и благодарно за грижите

Г

алина Пейчева-Митева отглежда 500 дка винени лозя,
лавандула, жълта акация и бял трън, кориандър, няколко хиляди декара люцерна, постоянно затревени площи за косене, традиционните зърнени култури като пшеница и слънчоглед, памук.
С изключителна реколта от висококачествено грозде
може да се похвали Галина Пейчева-Митева. От 10 години
тя и семейството й отглеждат лозов масив от 500 декара
в село Съединение, община Братя Даскалови. Насаждението е създадено на три етапа по мярка „Преструктуриране
и конверсия на винени лозя” между 2007 и 2009 г. по най-съвременните технологии, с модерна метална конструкция.
Използван е вносен посадъчен материал, изградено е и капково напояване. Засадените сортове са мускат отонел, совиньон блан, шардоне и каберне совиньон. Лозето отговаря
на най-високите стандарти в бранша и е насочено към потребностите на производителите на висококачествени
вина и високоалкохолни напитки. През 2014 г., която е изключително трудна и неблагоприятна за сектора, масивът
печели приза на БАСФ за най-добре стопанисвано лозе. Проблеми с реализацията на продукцията няма, гроздето се бере изцяло на ръка, в касетки, реализира се във високия ценови сегмент и се превръща в отличен краен продукт.
Много съм доволна от реколтата въпреки трудните
климатични условия тази година. Имахме много дъждовен
и нетипично студен юни, удари ни градушка през юли, последваха екстремни горещини и суши през август, но въпреки това средният ни добив е 1300 килограма от декар. Постигнахме този успех благодарение на усилията и професионализма на екипа ми, както и на партньорството ни
с БАСФ.
С БАСФ Пейчева работи от самото начало, защото
фирмата й е профилирана в отглеждането на висококачествено грозде. А инвестициите в технологии се отплащат и тя твърдо вярва, че има разлика дали грижите се полагат в оптимален или в минимален вариант.
Стремим се към високо интензивно производство и затова използваме най-новите технологии на БАСФ, не само
наложените им на пазара продукти като Колис Вивандо и
Акробат, но и новите им решения като Серкадис и Делан
Про. Благодарение на изграденото в годините доверие изпитваме на практика новите решения за растителна защита и резултатите ни говорят за високата ефективност.
Гордея се с екипа, с който работя, разчитам много на агронома си Димитър Борилов. Той е изключителен професио6 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Работим изключително много със Сис индустрийс, в помалки обеми с Кастра рубра, Фоур френдс - това са винопроизводители, признати не само у нас, но и в чужбина, с
множество отличия от престижни международни конкурси. За нас всеки техен е и наш успех, гордеем се с партньорството, радваме се заедно на спечелените признания. Не е
лесно да създадеш лозе. Лозята са трайно насаждение с изключително дълъг живот и е важно да всички детайли да

Това е отрасъл с бъдеще, имаме климат, условия,
школа, вината ни се състезават на престижни
форуми в чужбина и печелят отличия. Рентабилен
и интересен бизнес е, ако се стопанисва добре,
лозето е благодатно и благодарно за грижите.


налист, добре познат в лозарските среди. Благодарение на
неговия труд и знания, както и на упоритата работа на целия ни екип постигаме резултатите си. Важно е да се подчертае, че за да се постигат резултати, трябва да има и
отлична обезпеченост с техника. Към момента ние обработваме 500 дка с пет трактора и всички мероприятия се
извършват навреме, така че да се постигне максималният
ефект - независимо дали става въпрос за пръскане, подхранване, контурна резитба или друга агротехническа дейност.
За да се отговори на високите изисквания за качество на
клиентите, през пролетта задължително се прави изкуствена редукция на добива. Гроздето се бере само на ръка, подрежда се в касетки и се извозва за обработка в хладилни камиони в рамките на деня. Клиентите, с които Галя работи, са постоянни, с високи изисквания към качеството и
купуват само най-доброто.

бъдат обмислени внимателно. Всички се оплакват, че земеделието е труден бизнес, администрирането му също е
сложна задача, това безспорно е така. Бих искала обаче да
подчертая подкрепата и да благодаря за професионализма на
експертите от Изпълнителната агенция по лозата и виното в Хасково и в София, без чиято помощ и съвети нямаше
да се справя, категорична е младата жена.
За развитието на лозарството има и адекватно финансиране. Програмата на Държавен фонд „Земеделие” конкретно за сектор „Вино“ е опростена откъм административна
тежест, изтъква тя.
Твърдя това от опита, който имам с трите си реализирани проекта. Наборът от документи не е голям, адекватно са оповестявани приемите и така е от самото начало. Мярката работи отлично и атестат за успеха й са
многото новосъздадени лозя. ДФЗ обезпечава стопаните,
които преструктурират масивите си с допълнително
подпомагане. Има програма за обезщетение при загуба на доход, изплаща се на базата на деклариран добив за последните
две години. Това също е добре обмислена мярка с олекотена процедура, достатъчен на брой приеми през годината,
авансово плащане, което също улеснява хората. Ако мога да
дам препоръка, тя би била, че преди години имаше и мярка
за застраховане на лозята от неблагоприятни климатични
условия, смятам, че тя е полезна и към нея би имало интерес, предвид честите природни катаклизми през последните няколко години.
Естествено Галя среща и трудности – основно с работната ръка. Еднодневните договори са голяма административна тежест, сложни са за администриране и създават неудобства. Тя би се радвала, ако бъдат опростени. Ако стане допустимо по мерките закупуването на техника, също
ще е от огромна полза за бранша. Това би позволило на стопанството да обнови част от машините и да придобие

гроздокомбайн, което пък ще допринесе за високата производителност. В крайна сметка е добре създаденото да се
надгради технологично, изтъква Пейчева.
Това е отрасъл с бъдеще, имаме климат, условия, школа,
вината ни се състезават на престижни форуми в чужбина
и печелят отличия. Рентабилен и интересен бизнес е, ако се
стопанисва добре, лозето е благодатно и благодарно за грижите. Амбиция да правим винарска изба нямаме, защото в
лицето на клиентите ни намерихме перспективни и дългосрочни партньори. Надявам се да има нов прием по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, бих
искала да засадя още 120 декара лозя, сортовете, на които
съм се спряла, са совиньон блан и сира и са изцяло съобразени
с нуждите на моите клиенти.
През тази година фирмата сее за първи път и 1400 декара
памук в землището на Момино село. Според експертите на
ДФЗ дошли на контролна проверка, той е най-хубавият в
Южна България. Догодина пак ще има масив с памук, защото
той е важен участник в сеитбооборота в региона, категорична е Галя. Тя е много доволна от белия трън, добри добиви е дала и лавандулата. Постоянно затревените площи
също се отплатили. Благодарение на юнските дъждове люцерната е дала допълнителен откос. Добивите от пшеница и слънчоглед са доста по-високи от средните за региона,
което се дължи и на влагосъхраняващите практики, безорните и технологиите за съхраняване на почвеното плодородие, които ползва фирмата.
Въпреки трудните агроклиматични условия имаме успешна година. Добивите ни са добри, а разходите ниски.
Имахме отлична комбинация между пролетни и есенни култури, тревни площи, люцерна. Много съм доволна от резултатите в лозята, защото са консистентни и показват,
че сме на прав път. От следващия месец ще садим на площ
от 101 декара и маслодайна роза. Вероятно ще изградим капково напояване, за да обезпечим насаждението максимално.
Искаме да осигурим постоянна заетост на ядро от хора,
които да профилираме професионално и да наемем трайно.
Галя е убедена, че всеки уважаващ себе си земеделски производител е длъжен да инвестира в здравето на земята и на
растенията. Бъдещето на земеделието е комбинация между конкурентоспособност и опазване на природната среда и ресурси.
Като собственик на огромна част от обработваните
земи, за мен грижата за земята е приоритет. Почвеното
плодородие не е даденост, то е цел, за която трябва да
се работи много и упорито, ако искаме да бъде постигнат
траен резултат. Бъдещето на земеделието е в комбинацията от технологии и практики, които да запазват потенциала на земята, като се грижат и за екологичното равновесие. В моето стопанство балансът между тези две цели
е приоритет номер едно.
Янка Апостолова
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ЕВРОБИЗНЕСДАМА

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА:

Пътят ми към земеделието беше
предопределен

При нас, както на много други места в страната,
съществува проблемът с квалифицираните
кадри. На този етап сме доволни от изградения
екип, който отговаря на изискванията ни и се
справя успешно с поставените задачи. Прави
ми впечатление, че срещам все повече млади
колеги, които искат да са част от агробизнеса.


Лесно ли е вместо с финанси да се захванеш
със земеделие? Уместно ли да завършиш
мениджмънт, а магистратурата ти да е
растениевъдство? А редно ли е пред Лондон да
предпочетеш родната Бяла? Възможно е някои
хора да кажат, че това е пълен абсурд, но това
накратко е пътят на Евелина Георгиева от
ученическия чин до работното място. Тя е на
26 години и се занимава със зърнопроизводство,
част е от екипа на „Евагро” и не може да се
каже, че пътят й към земеделието започва с
висшето образование. Защо е избрала този
нелесен бранш, има ли той бъдеще и какво ще
стане, ако бъдат намалени субсидиите са само
част от въпросите, на които отговори Ева.
Защо земеделие, с какво ви привлече този толкова труден и далеч неженски сектор? Откъде започна вашият път към него?
Завърших в Лондон мениджмънт и финанси. Завърнах се в България основно заради семейния бизнес, който
още дядо ми е започнал, а по-късно баща ми е разширил и
модернизирал. Имах възможност за много добра реализация в Англия, но не исках да съм далеч от родината и
от семейството ми. Впоследствие записах и магистратура „Растениевъдна продукция” в Аграрния университет в Пловдив. Земеделието ме привлече като един от
най-перспективните сектори в страната и както вече
казах, с това, че съм израснала в семейство, управляващо такъв бизнес - дори майка ми е агроном. Земеделските теми винаги са били част от ежедневието ми още
от дете и с времето осъзнах, че аз също искам да съм
част от този бизнес. Или накратко - пътят ми беше
предопределен.
Смятате ли, че земеделието е бизнес като всеки друг?
Земеделието не е бизнес като всеки друг, тъй като
си зависим от външни климатични фактори или как-
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то много колеги казват, работим във „фабрика под небето”. Освен това, за да управляваш подобен бизнес, трябва да притежаваш доста качества - да умееш много добре
да планираш както производствената дейност, така и реализацията на продукцията, да си предприемчив и да следиш тенденциите както в новите технологии на отглеждане на културите, така и на пазарите. И не на последно
място - да съумееш да изградиш добър екип, който да движи оперативната работа и на който да можеш да разчиташ. Подбираш хората, контактуваш с тях и вземаш навременни решения.
Има ли земеделието бъдеще, защото някои ваши колеги вече прогнозираха фалити след 2020 г., когато субсидии може и да няма в такъв обем?
Българското земеделие има бъдеще, защото е основен
сектор в икономиката на страната ни. Вярно е, че голяма
част от продукцията се изнася, но винаги ще има вътрешно потребление и ако се инвестира в повече преработвателни мощности, няма да сме толкова зависими от външните пазари. Бъдещето на общата селскостопанска политика все още е свързано с доста неизвестни - не само около финансирането, но и около структурата на подпомагането. В момента се дискутира идеята за разделяне на ОСП
в две направления - общоевропейско (основно плащане в еднакъв размер за територията на целия съюз) и национално. Опасенията са, че след 2020 г. общият бюджет за селско стопанство на ЕС ще е по-нисък, а същевременно ще
трябва да се спазват допълнителни ангажименти, свързани
с опазването на околната среда и климата. Истината е, че
разходите трябва да се оптимизират и да се правят премерени инвестиции, за да не сме толкова зависими.
Колко земя обработвате, имате ли намерение да инвестирате в закупуването на още ниви?
„Евагро“ ЕООД обработва близо 20 хиляди декара, основно арендована земя. Инвестираме в закупуването на земеделска земя в района на община Бяла, Русенска област.
Какви култури отглеждате? Как оценявате приключилата лятна кампания и удовлетворени ли сте от добивите?
Отглеждаме зърнено-житни и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, а отскоро - грах

и нахут. Доволни сме от стопанската 2016-2017 г. с едно
изключение - градушките, които силно компрометираха добива ни в определени землища. Контролирането на тези метеорологични явления е проблем, който не търпи отлагане, тъй като през последните години зачестиха, а щетите
се увеличават.
Успяхте ли да реализирате продукцията? Използвате ли възможността, която дава „продажбата на зелено”?
Да, работим както директно с местни купувачи, така
и с големи търговски компании. Следим пазарните тенденции и се стремим да избираме най-точния момент за продажба, включително и с предварителни договори. Важно
е да изградиш пазарна стратегия. Доста производители,
притежаващи складове, задържат стоката си, когато смятат, че цените са твърде ниски. Това е свързано с определени рискове като повишени разходи и влошаване на качеството, но при настоящата пазарна конюнктура понякога е
единственото адекватно решение.
Разчитате ли на иновации, на модерни технологии?
През последните няколко години зърнените пазари са потиснати в световен мащаб заради свръхпроизводство, рекордни запаси и други съпътстващи фактори, което налага
оптимизирането на разходите, но и внедряването на нови
технологии, които подпомагат повишаването на ефективността и добивите. Пример за това е самоходната пръскачка Agrifac Condor със система Mountain Master Plus, която закупихме през 2016 г. от Римекс технолоджийс. Пръскачката е много високотехнологична и ни дава възможност
да сме по-ефективни при характерните за нашите землища
наклонени терени. Смятам, че в бъдеще минималните обработки ще се прилагат на все по-големи площи в страната, което ще повиши и необходимостта от по-добро планиране и реализиране на растителнозащитните мероприятия, но и ще помогне за оптимизиране на разходите и съхраняване на почвения ресурс на страната ни.
Как се справяте с кадрите – има ли при вас липса
на квалифицирани работници и специалисти? Смятате ли, че дефицитната стока в земеделието са хората?
При нас, както на много други места в страната, съществува проблемът с квалифицираните кадри. На този
етап сме доволни от изградения екип, който отговаря на
изискванията ни и се справя успешно с поставените задачи. Прави ми впечатление, че срещам все повече млади колеги, които искат да са част от агробизнеса. А това ми дава надежда, че проблемът с кадрите няма да се задълбочава.
Ева бърза към следващата си задача. В момента тя се надбягва с времето, което според всички синоптици се разваля. И изобщо не се замисля, че можеше да седи утре някъде на топло и сухо. Защото е убедена, че нейното място
е тук.
Янка Апостолова
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ДУМАТА НА

ДЕЙВИД ХАЙТАУЪР, ПРЕЗИДЕНТ НА THE HIGHTOWER REPORT, САЩ:

България може
да заеме по-добри
позиции на пазара
Цените на зърното ще скачат
Цените на зърното ще вървят нагоре през следващите години. Това е заявил Дейвид Хайтауър, президент на The Hightower report, САЩ,
основен лектор на Зърнена академия 2017 във Варна. Факторите за
прогнозата му са няколко: постоянно увеличаващата се консумация на
зърно, променящата се световна икономика и нестабилната политическа обстановка. В Югоизточна Азия например консуматорите вече са над 660 милиона и постоянно се увеличават. Отделно пазарът
се влияе от непрекъснати спекулации. Опасността от ядрено оръжие, която идва от Северна Корея, кара бизнеса по света да повишава производството на петрол и зърно с цел да натрупа повече запаси. „Засиленото производство сега ще доведе до намаляване в следващи години, когато високото търсене и ниските добиви ще окажат
благоприятна ситуация за растеж на цените“, коментира Хайтауър.
Психологията на пазарите е много важна. Производството на петрол се увеличава с всеки ден, продават се 1,8 млн. барела петрол на ден. От миналата година преминахме през циклите излишък - недостиг. Абсолютно идентично е при царевицата, соевото масло. Търсенето на соя и царевица в Азия нараства, което изисква с 20-30% увеличение в производството на зърно.
Според Дейвид Хайтауър тази световна обстановка може да направи
България по-конкурентен производител на зърно в световен мащаб, защото светът ще се нуждае от всяко налично зърно, което може да се
добие. Все пак обаче той е категоричен, че няма как да се преборим със
страни като Украйна, тъй като там добивите и площите непрекъснато нарастват, а страната вече е станала и достоен конкурент на
Австралия.
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Психологията на пазарите е много
важна. Производството на петрол
се увеличава с всеки ден, продават
се 1,8 млн. барела петрол на ден. От
миналата година преминахме през
циклите излишък - недостиг..

Трябва ви сушилня?
Alvan Blanch е марката!



За събитието
За втора поредна година във Варна се проведе
форумът за анализи, дискусии и контакти на пазара на зърнени и маслодайни култури – Зърнена Академия 2017
Организатори са Аgroportal.bg и Агрикор
EOOД, а партньори на събитието са Асоциация
на земеделските производители в България, Националната асоциация на зърнопроизводителите
и Асоциацията на търговците на зърно и фуражи
в България.
Второто издание на конференцията ще проведе на 26 октомври в к.к. Златни пясъци, Варна.
Експерти по пазарните анализи като Дейвид
Хайтауър от The Hightower Report, Андре Дефоа
от Strategie Grains, Дмитрий Рилко от ИКАР бяха
лектори на форума.
Те представиха тенденциите за сезон
2017/2018 в глобален план, посоката на Европа и
конюнктурата в Черноморския басейн.
В дискусионен формат с участието на експерти и представители от бизнеса в България, Турция, Гърция и Румъния бяха обсъдени значимостта
на страните от Югоизточна Европа и Балканите
на световния пазар на зърнени и маслодайни култури.
Участници във форума бяха търговски компании от България и чужбина, представителства на
мултинационални дружества, фермери, маслобойни, спедиторски фирми, контролни организации,
браншови асоциации.
Участници от водещите компании в бранша
имаха възможност да получат информация и да
дискутират актуалните тенденции на пазарите
на зърнени и маслодайни култури.

Производители и преработватели на селскостопански продукти от цял свят признават репутацията на
британската компания Alvan Blanch Ltd. Повече от 60
години тя произвежда машини и системи за първична и
вторична преработка на почти всички видове култури и някои отпадъчни материали.
Специалитетът на Alvan Blanch са сушилните с технология. Alvan Blanch са уникални с многопродуктовите и енерго-ефективни системи DF / double flow / и
CD /conveyor drier/, които могат да сушат еднакво
ефективно едро- и ситно- зърнести храни, листни култури, и дори бали.
Технологията на Alvan Blanch позволява настройка на
параметрите така че да съответстват на изискванията за всяка една култура, подложена на обработка.
За повече информация :
„Римекс Технолоджийс“ ЕАД
ул. Христо Чернопеев 1
тел. + 359 879 999 90
е-mail: office@rimex.bg
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По-високи изкупни цени


По-малко грозде, по-високи цени
и по-добро вино

Бялото десертно грозде тази година се продава между 1,30
и 2 лв. за кг, като според производителите причината за повисоката цена в сравнение с реколта 2016 е измръзването на
част от десертните сортове като болгар и брестовица. Средните изкупни цени на мерло и каберне са между 0,70 и 0,80 лв. за
кг и също са по-високи от миналогодишните. Впечатляващото
тази година е, че по-голяма част от реколтата беше изкупена
направо от масивите.
Част от българското грозде от Северна и Североизточна
България, както и от Югозападна бе изкупено от търговци от
Румъния и Гърция. Прекупвачите пристигаха с големи бусове
и масово предлагаха по 50-60 евроцента за килограм грозде.
Производителите, особено от Северна България, предпочетоха
да продадат продукцията си на търговците от Букурещ, Гюргево и Брашов и на представителите на големите търговски вериги, за да си спестят транспортни разходи.

Г

роздоберът приключи за 2017 г. и въпреки че окончателните резултати все още не са обявени, тазгодишната кампания ще се започне с по-малка реколта от грозде, но при по-високо качество и цена. Това съвпадна и с прогнозата на Европейската комисия за сектора, според който България е една от малкото европейски държави, които тази година ще имат добра реколта от грозде. И въпреки че е още рано да се дават категорични оценки, най-вероятно страната ни ще си върне добрите позиции на картата на най-качествените сортове грозде, а това
е шанс и за производителите на вино да разширят пазарите си.
Тази година в полза на българските производители бяха и метеорологичните условия. Лошото време е съсипало между 10 и
15 процента от насажденията, докато през миналата година
градушките, сланите, студената зима и сухото лято са поразили между 20 и 22 процента от всички лозови масиви в страната. За разлика от 2016 г. през настоящата месеците юли и
август, когато са най-решаващи за сладостта на гроздето, бяха благоприятни за лозарите в България, твърдят от бранша.

Лозовите масиви намаляват
Над 600 хил. са декарите с лозя,повечето изградени и реновирани по европейски програми. От тях 750 дка са биосертифицираните лозя. Това съобщи при старта на тазгодишния гроздобер министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Обявените на 12 октомври тази година неокончателни
данни на Агростатистиката към МЗХГ показват, че плододаващите площи с лозови масиви са 541 475 дка, от които 49 545 дка
са с десертни сортове. В сравнение с миналата година се отчита спад с 3,7 процента на плододаващите лозови масиви, като
по-голям е при винените лозя, докато при десертните е само 0,4
на сто (Виж Таблица 1 Лозята в България и среден добив). Има и
много лозя, предимно на индивидуални земеделски стопани, от
които се прибира реколта за лично ползване, както и изоставени, но продължаващи да съществуват в регистрите на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). В тази група са
и презасадените и новозасадените лозя, от които не се очаква
грозде през настоящата и следващата година. По неокончателни данни всички те съставляват около 110 хил. декара.
Започналата тенденция за намаляване на плододаващите ло-

зови масиви (лозята в земеделските стопанства) от 2007 г. продължава и през тази година, като за 10 години те са намалели
почти наполовина – от 973 870 дка до 541 470 дка през 2017 г. В
същото време обаче намаляват малко над два пъти и неподдържани лозя извън стопанствата – от 229 540 дка през 2007 до 95
650 дка през 2017 г.
Това обаче ще се промени, тъй като реално засадените лозя у
нас са около 600 229 дка, включително и новозасадените, които
все още не дават плод, а квотата на България от ЕС е за 800 252
декара. Така че българските лозари имат квоти за още над 200
000 дка нови лозови масиви. Една от възможностите това да се
случи с европейско финансиране е по мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, по която до 2024 г. са предвидени всяка година по около 50 млн. лева. Това по думите на министър Порожанов ще даде възможност на земеделските стопани да подобрят и увеличат лозовите си масиви значително.

Таблица 1 Лозята (дка) и среден добив (кг/дка) в България

2012

62 701

77 341

2013

58 236

63 136

-4,6%

2014

52 587

62 885

-1,3%

2015

50 705

62 791

2016

50 892

62 916

Вид масив

Плодо
даващи

Разлика*

Реколтирани

Разлика*

Продукция
(тона)

Разлика*

Среден
добив

Разлика*

Винени лозя

491 930

-3.3%

398 461

-5.9%

200 259

-10,2%

503

Десертни лозя

49 545

-0.4%

44 023

-2,0%

23 179

-3,4%

527

*Разлика спрямо същия период на 2016 г.
Източник: Предварителни данни на областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ към 12.10.2017 г.
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По тази мярка се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на
техниките за управление на лозята. Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за
право на участие, издадено от ИАЛВ. Одобреният за тази година бюджет е в размер на над 50,254 млн. лева и покрива 75%
от направените разходи. На 19 октомври тази година лозари с
общо 221 проекта получиха 43,571 млн. лева субсидии, което означава, че усвояемостта по мярката за тази година възлиза на
86.70%. Останалите 6.683 млн. лева ще бъдат прехвърлени към
бюджета по мярката за следващата година или ако ДФ „Земеделие“ не реши да стартира втори прием до края на годината, за
да бъде усвоена оставащата сума.
Всичко това – квотите и подпомагането с европейски средства, стимулира инвестициите в лозаро-винарския сектор.
Според ИАЛВ напоследък има подчертан интерес за инвестиции от чужбина. В началото на септември започна голяма руска инвестиция край Шумен и Нови пазар, немска инвестиция
в района на Пазарджик, китайска в Лом и в Пазарджик, две други самостоятелни руски инвестиции в района на Стара Загора. „Интересът от чужТаблица 2
дестранни инвеститоЛозовите масиви в България (ха)
ри е добър знак, защото
Общо
със създаването на лозя
Година В стопанствата
в страната
и винарни те отварят
2007
97 387
120 341
работни места, плащат
2008
88 570
110 816
данъците в България и
в крайна сметка изграж2009
74 018
101 816
дат имидж“, казва Кра2010
56 968
82 675
симир Коев, изпълните2011
52 567
78 468
лен директор на ИАЛВ.

Добивите
По разчети на ИАЛВ
тази година винарските
предприятия са прибрали между 250 и 280 хил.

тона грозде, което е два пъти и половина повече от стопанската 2014 г., която беше най-лоша като количество и качество за последните 30 години. Тазгодишната реколта се доближава
до миналогодишната, но качеството е много по-добро за червените, но най-вече за белите вина и розе вината, каквито са търсят повече в света.
Тази година гроздето е с по-висока захарност, която достигна 25-26%. Това се дължи на големите амплитуди между ден и
нощ. Когато има такива големи амплитуди, се получават екзотични аромати в белите вина, обясняват специалисти.
Специално бялото вино в България е дефицитно през последните две години, тъй като преди новата кампания 90% от виното, произведено предходната година, вече е реализирано. Според ИАЛВ по-голямото търсене на бели вина мотивира производителите през последните години да засаждат предимно бели сортове: мускат отонел, совиньон блан, шардоне и други. Досега от новите лозя са засадени 65% бели сортове и 35% червени. Очаква се и през следващите 4-5 години засаждането на лозя
за бяло грозде да е приоритет.
Според актуализираната в края на 2014 г. сортова листа в
лозята на България се отглеждат 172 сорта, но това може да
се промени, тъй като потребителският интерес не само у нас,
но и в страните, където се изнася българско вино, се разширява. Търсят се не само традиционните каберне, мерло и шардоне,
но и вина от екзотични нови за нашата страна сортове. Български винарни предлагат вече Вионие и Марселан (френски сортове), Темпранийо и Малбек (испански сортове). На проведения
през юли световен конгрес по винарство в Майнц домакините
от долината на Рейн признават, че традиционни немски сортове регент и дорнфелдер виреят по-добре в България и Унгария.
Неблагоприятните метеорологични условия през тази година на Стария континент дават шанс на родните производители, а

Българското грозде връща добрите си
позиции
Най-големи щети за лозарите в Германия, Франция, Испания
и Италия нанесоха честите градушки и сланите през пролетните месеци. В основните региони, където традиционно се добива
добра реколта, тази година се очаква тя да е много слаба, но на
места качеството ще е добро до отлично. Спад от 16 процента се очертава за Испания в сравнение с миналата година, френските лозари са прибрали 17 на сто по-малко, а италианските им
колеги отчитат загуби от над 20 процента. В някои региони на
тези страни щетите са по-големи от средното за цялата държава. Най-засегнати са испанският район Кастиля ла Манча, където добивите са спаднали с 19 процента, и в Сицилия, Италия,
където понижението е с над 30 процента.
В Португалия и Австрия се радват на по-добра реколта, отколкото през 2016 г. Лозарите в по-малката част от Пиренейския полуостров са постигнали ръст от 10 на сто, докато в Австрия нарастването е с 23 процента, след като миналата година беше отчетен сериозен спад.
Боряна Вулова

Източник: Агростатистика, БЗХГ
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ДЕБАТЪТ

ОСП след 2020 –
Изборът на България

Има много други европейски цели, които
искаме да постигнем, пари са нужни на
всички. Ако обаче не сте сериозни за това,
което искате да постигнете, няма как
да настоявате за сериозен бюджет


Над 200 представители на земеделската общност и заинтересованите
страни участваха в мащабната инициатива в София

В

торият дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“ се проведе през септември в София и събра за втори път представители на различни държави - членки на ЕС,
и топ експерти по ОСП като част от съвместната инициатива на Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро. Вицепремиерът Томислав Дончев, министърът
на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, представителите на Европейската комисия Иман Буут и Нивелин Ноев, експертите Алън Матюс и Арнд Спан, представителят на Копа-Коджека - Паоло Магараджиа са само част от имената, които взеха участие в мащабното събитие в София.
Дебатът за бъдещето на ОСП след 2020 г.
стартира на 18 май в Пловдив. По време на
първия от серията дебати четири държави членки - Австрия, Холандия, Естония и Италия, представиха пред
участниците своите официални позиции. Същото направи и най-голямата земеделска браншова организация в Европа - Копа-Коджека.
За втория дебат в София организаторите на инициативата поканиха представители от земеделските министерства на още четири държави - членки на ЕС. Фредерик
Мишел, представител на Министерството на земеделието и храните на Франция, Патрисия Пургал-Вилинска от
Министерството на земеделието и развитие на селските
райони на Полша, Брефни Карпентър, представител на Министерството на земеделието, храните и морето в Ирландия, и Хосе Луис Саенз Гарсия-Бакеро от Министерството на земеделието, рибарството, храните и околната среда в Испания представиха позиции на своите държави пред
участниците в безспорно най-мащабното събитие с международно участие по темата ОСП в България. В дискусията бяха включени също така актуалните за селскостопанската политика елементи – управление на риска, финансови
инструменти, социални аспекти на ОСП.
Всички индикации до момента показват, че реформа на
ОСП, подобна на предишните, няма да има. По-скоро модернизиране и опростяване. С това събитие имаме за цел
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да спомогнем за формирането на позиция за това как трябва да изглежда ОСП след 2020 с оглед вижданията на бранша, потребителите, синдикатите, работодателските организации и т.н, като тази позиция ще бъде съгласувана и с
другите политики на ЕС. Това каза председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова при откриването на дебата.
„Дебатът за бъдещето на ОСП е част от дебата за целия европейски бюджет и би било тесногръдо да разговаряме само за консуматорския подход – дайте ни, защото сме
нова държава членка, защото сме в периферията на Европа, защото сме в криза, защото растем. Това не върши работа“, подчерта вицепремиерът Томислав Дончев. Според него в този дебат трябва да се съобразим с правилните аргументи, за да има полза от всички тези дискусии, така че да не се води вътрешна война между различните видове политики - от едната страна ОСП, а от другата кохезионната - всяка от тях има смисъл, полза и добавена стойност. Томислав Дончев подчерта, че за да се вземе добро решение, трябва да се вижда цялата картина, тъй като дебатът е за целия бюджет на ЕС, де факто – за бъдещето на
ЕС. „Разговорът за многогодишната финансова рамка и найвече за ОСП трябва да е част от дебата за бъдещето на
Европа. Това не прави задачата по-проста, а по-сложна“, посочи още вицепремиерът. Като обърна специално внимание

на петте сценария за бъдещото развитие на Европейския
съюз, Дончев отбеляза, че пречупени през земеделската политика, само един предполага повече пари за ОСП. „Трябва
да си свършим работата и на национално, и на европейско
ниво“, категоричен беше вицепремиерът, като изтъкна, че
трябва да се провеждат такива дискусии, за да могат всички страни да си стиковат позициите.
Европейската комисия е необходимо да направи сценарий при намален бюджет с 10-15% как това би повлияло на
европейските фермери и да бъде разгледано от различните
браншове, защото, ако бюджетите са намалени, трябва да
е ясно какви ще са последиците и как да се компенсират. Това каза министърът на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов. Той посочи, че една от основните теми, които се поставят, е балансиране на нивата и равно
разпределение на бюджета. „Голямата тема, в която може
би и комисията трябва да е водеща, за да направи анализа,
е как ще се разпредели бюджетът между страните членки
след излизане на многогодишната финансова рамка. Може да
се окаже, че България ще има още по-добър бюджет, ако той
се балансира“, подчерта още министърът и допълни, че темата с опростяването е много важна, но трябва да бъде на
ниво доверие и много малко на ниво бюрокрация, защото се
допускат грешки. „Нашата позицията не се различава почти с нищо от позициите на други страни членки - става ду-

ма за това какви да са стълбовете, финансиранията и т.н.“,
посочи още Румен Порожанов.
„Има много други европейски цели, които искаме да постигнем, пари са нужни на всички. Ако обаче не сте сериозни за това, което искате да постигнете, няма как да настоявате за сериозен бюджет“, посочи Иман Буут от DG
AGRI на Европейската комисия. По думите му един от
главните аспекти, които в момента определят и влияят
на бъдещия бюджет на Европа, е Brexit. Като немного популярен въпрос той посочи дали ще се справяме с намалени
бюджети, или другите ще трябва да плащат повече.
Според Иман Буут има и други предизвикателства, които изискват пари, като
защитата на Европа, проблемите с бежанците и др. „Все повече забелязваме, че когато съществува криза, изведнъж ЕС не може
да реагира бързо, защото са конкретизирани бюджетите, а не може да вземем пари от
друго място. Затова този път ще се опитаме да имаме по-голяма гъвкавост“, подчерта
представителят на ЕК и допълни, че идеята на директните плащания е стартирала,
за да се постигнат по-ниски цени, но реално
това е приход за фермерите. „Опитахме се
да свържем това със системите за околната
среда. Държавите членки имат голямо влияние върху това, което се решава на регионално или национално ниво“, посочи още експертът. По думите му фермерската общност
няма желание за промяна, но има редица проблеми, които
ОСП не решава. „Във всяка държава членка доходите от
селско стопанство са по-ниски, отколкото в другите сектори. Затова се опитваме да измислим как да привлечем
млади фермери. Имаме и проблеми с обезлюдяване на някои
селски области“, посочи Иман Буут и акцентира върху намаляването на въглеродните емисии и важната роля на фермерите в този процес.

Как трябва да изглежда ОСП
Време е да мислим малко по-амбициозно за това какво искаме да правим в бъдещата ОСП. Това каза в началото на
експозето си специалният гост на събитието - почетният
професор по европейска аграрна политика в департамента
по икономика на Trinity College, Дъблин, Алън Матюс. Изследователската му работа е насочена основно в анализ на селскостопанските политики, влиянието на международната търговия върху развиващите се страни и връзката между реформирането на публичните политики и развитието на търговията. Консултирал е Европейския парламент,
OECD, FAO и Организацията на ООН за промишлено развитие и др. Той е сред най-признатите и активни анализатори и критици на Общата селскостопанска политика на
ЕС. Интервю с Алън Матюс - на стр.16
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ДУМАТА НА

АЛЪН МАТЮС, ПРОФЕСОР ПО ЕВРОПЕЙСКА АГРАРНА ПОЛИТИКА В ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ИКОНОМИКА НА TRINITY COLLEGE, ДЪБЛИН:

Да се фокусираме върху
конкурентността, производителността
и природния капитал
Ексклузивен разговор на Николай Вълканов, управител на фондация ИнтелиАгро, с Алън Матюс
Алън, кои са основните предизвикателства
пред европейските земеделци днес?
Една от основните грижи на фермерите е колко
средства ще бъдат налични в европейския бюджет
след 2020 г. да финансират бъдещето на ОСП. Ние
знаем, че ОСП е най-голямото перо в бюджета на
общността – все още почти 40%, така че аграрната политика очевидно е уязвима за съкращения. Особено ако европейските държави не искат да увеличат
вноските си, така че да бъдат посрещнати новите
предизвикателства пред ЕС.
Разбира се, едното нещо е размерът на средствата, а другото е начинът, по който ги разходваме. И
тези две неща са свързани. Ако просто искаме да продължим да ползваме парите, както досега, ние нямаме много убедителни аргументи. Очевидно този начин не е ефективен - не ни помага наистина, нито на
земеделието, да посреща новите предизвикателства.
Проблемите са добре познати. Ние трябва да се фокусираме върху конкурентност, върху производителност (продуктивността на европейското селско стопанство се забавя през последните десетилетия, за което има много причини), включително върху загубата
на природен капитал – ние губим продуктивността на почвите,
губим биоразнообразие, губим полинатури, така че всичко това дава ефект върху потенциалната продуктивност. Трябва да
адресираме тези проблеми, както и проблемите с околната среда. Има смисъл да опитаме да направим земеделието интензивно в някои направления, така че бихме спестили земя. Рискът е с
околната среда и има нужда да го адресираме. Дали ползването на
прекалено много торове, замърсявайки водите, дали предпазване
на почвеното плодородие и биоразнообразието. Продуктивността и природните ресурси са два проблема. Има и други, които
трябва да адресираме по-целенасочено – например смяната на поколенията в сектора - делът земя на младите фермери спада. Лично бих казал, че едно от най-големите предизвикателства е какво може да се направи на национално ниво. Не съм сигурен, че на
европейско ниво има смисъл да се решават проблеми, които могат да се въздействат на национално чрез поземлено законодателство, данъчни облекчения, наследяване и пр., не мисля, че трябва
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ства не трябва да получават подкрепа по линия на ОСП, но тази
подкрепа трябва да бъде в замяна на предоставянето на определени услуги. Ако разполагате с огромни земеделски площи, вие имате и отговорност да ги управлявате по начин, по който да опазвате околната среда и всички останали хубави неща, за които
говорихме преди малко. Не виждам проблем да правим трансфери към големите ферми, но ако те предоставят определени услуги. Аргументът, че това трябва да става заради ниските им доходи, означава просто загуба на средства. Не съм противник на
големите стопанства, просто трябва да направим по-смислена
употребата на средствата в ОСП. Или да правим земеделието
по-продуктивно, или то да предоставя тези обществени ползи
от устойчивото управление на земята. Раздаването на фермерите на еднакво плащане на хектар просто не е защитимо повече
в бъдещето.

Промените ще дойдат извън сектора,
те ще бъдат наложени.


да се ползват европейски пари за това.
Говорейки и за това, че голяма част от субсидиите
отиват в малък брой едри, бих казал, индустриални стопанства, които едва ли имат особена нужда от тях, вземайки повод и от това, което каза за нуждата от смяна на поколенията, има ли ОСП нещо общо с тези процеси и трябва ли да се ползва в бъдеще по различен начин, за
да възпре консолидацията на земя в ограничен брой ръце?
Важно е да сложим контекста тук – структурната промяна,
която е била от век насам налице в Европа, а именно окрупняването на земеделието. Но консолидацията може да има различни
форми – в България вие имате тези свръхголеми, индустриални
стопанства. Определено един от ключовите аргументи на директните плащания е да подкрепят ниските доходи от земеделие, а очевидно това не е случаят в Европа. Основната част от
тези плащания отива в стопанства, които са с доходи много над
средното. Така че да защитим тези плащания с мотив подкрепа
на доходите просто няма смисъл. Не казвам, че големите стопан-

Мога ли да обобщя, че по-добър начин на разходване на
средства би бил създаването на стимули, мерки и схеми за
„позеленяване“ на по-големите ферми, които имат по-големи пазарни доходи и управляват големи площи, и специални стимули за малките стопанства, така че те да стават по-производителни и конкурентоспособни?
Разбира се, точно така. Трябва да има гъвкавост на ниво държава да правят някои от тези избори, но и това, което казвате,
би било стъпка в правилната посока. Да идентифицираме точните цели, които искаме да постигнем. Ние не си поставяме измерими цели.
Как мерим резултатите? По отношение специално на
зелените мерки, особено по Първи стълб, мерките не са
особено продуктивни. Как виждате бъдещето на „позеленяването“ и как може то да бъде по-добро?
Има нужда да слушаме експертите - почвени, еколози и пр., има
достатъчно практическо познание какво може да се направи в позеленяването. Това, което сме научили досега, е, че проблемите с
околната среда са много специфични и локални. Има едни проблеми на локално ниво, други на регионално, трети на национално.
Така че въпросът е кои зелени мерки могат да бъдат направени
за индивидуалните стопани, които да са подкрепени със съвет/
консултация. Иначе няма да има логика, нито аргументи за това. Трябва тези мерки да са подкрепени с научен опит и съвети. В
момента ние не правим това в рамките на Първи стълб. За да са
ползотворни тези мерки, е нужно да имате дългосрочен ангажимент от страна на фермера. Ако искате от него хабитат чрез
отделяне на земя, няма смисъл да се прави това само за една година, нужни са дългосрочни договори. В САЩ в консервационната
програма, която основно е насочена към опазване на почвите, земята, която участва в програмата, е договорирана за 15 години.
Имаме нужда от дългосрочно обвързване. Сегашното зелено пла-

щане е пръскане на пари на вятъра.
Мястото му в Първи стълб ли е тогава?
Това е въпрос на дебат. Може би по-доброто им място е във
Втори стълб, където се поемат дългосрочни ангажименти на
местно ниво. Има някои сигнали, че ЕК разглежда варианта, защото големите критици казват, че ако преместим всичките пари
във Втори стълб, където схемите са доброволни, няма да се постигне толкова мащабен ефект. Има смисъл да останат в Първи стълб само ако е налице заплахата, че фермерът ще загуби и
част от базовото си плащане, ако не се съобразява със зелените
изисквания. И ако сте като мен и смятате, че базовото плащане
трябва постепенно да отпадне, тогава спорът Първи или Втори стълб ще загуби смисъл. Няма нужда от базово плащане и Първи стълб. Всичко трябва да е част от програма, в чиито рамки
влизат продуктивност, риск, управление на земята, може би нещо дребно базово за дребните стопанства. Въпреки че не знам
как стои този въпрос в България. При нас, в Ирландия, малките
стопанства обикновено имат и друго занятие и друг доход. Те искат да държат земята защото е семейна ценност, защото може
да им носи допълнителна доходност, тя е като хоби. Така че да
имаш плащане просто за малките означава накрая да стигнеш до
това да даваш пари на някой като мен, който е университетски
преподавател, има други доходи, но просто има мъничко стопанство – това няма смисъл. Така че бих бил внимателен дали земеделската политика трябва да има социална роля. Домакинствата
с ниски доходи може би трябва да бъдат подкрепяни, но за това
си има социална политика.
Нещо, което винаги съм твърдял, че трябва да се разграничава и у нас. Постепенно отиваме към твоята визия за ОСП.
Едно е какво искам да видя и друго е какво е по-вероятно да
стане. Със съжаление мога да кажа, че няма силна коалиция, нито
от държави членки, нито в Съвета на министрите, които силно да искат да движат политиката в посоката, която бих искал да видя. Промените ще дойдат извън сектора, те ще бъдат
наложени. Така са ставали големите промени и досега – или заради бюджетни проблеми като през 80-те, или заради Световната
търговска организация и нуждата от либерализация на международната търговия. Ясно е, че ако получавате пари, няма да искате да спират.
Какво очакваш да се случи през следващия програмен период?
Мисля, че има организационен проблем – няма време да се договорят сериозни промени. Ще имаме нов парламент, нова комисия. Вероятно тогава целият преговорен процес ще започне отначало. Но е полезно да имаме този дебат, от който сте част и
вие, в следващите 18 месеца. Така че, когато започнем с новия отбор през октомври 2019, вече да сме наясно какви са възможностите за избор. Разбира се, ще имаме нов бюджет. Тогава това ще
наложи някакви промени най-малко заради по-малкото пари. Тогава ще трябва да се реши къде да се направят съкращенията и оттам ще дойдат и известни промени.
Публикацията е реализирана със съдействието на Институт за
агростратегии и иновации и фондация ИнтелиАгро като част от
съвместната инициатива „ОСП след 2020 - Изборът на България“
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Удар под кръста
за производителите на мед в ЕС
За да се консумира качествен мед, производители съветват да
се купува директно от пчеларите. Ако това не е възможно, има
много лесен начин да се разбере дали медът е качествен – щом
сложите лъжичка мед във вода и той се разтвори за по-малко от
10 секунди, значи продуктът е некачествен и най-вероятно е с голямо количество чужди примеси.
Такъв мед се среща все по-често не само на българския пазар,
но и в Европа, тъй като Европейската комисия разреши безмитен
внос на китайски и украински мед, а това доведе до нарастване
на предлагането на мед. В същото време обаче спадна качеството и се осъществи дъмпинг върху цените. На практика този бум на
мед е удар под кръста за производителите на мед в ЕС.
Това решение на Брюксел българските пчелари определят като неправилно и създаващо им много големи проблеми. Те смятат, че внесеният в България легално, а в много случаи и контрабандно, мед от Русия през Украйна, както и от Китай, се смесва
с нашия мед, за да има по-голямо количество за продан. Според
Федерацията на българските пчелари около 30% от пчелния мед,
който се продава в Европа, не отговаря на основните изисквания.
И от Асоциацията на преработвателите и търговците на пчелни продукти (АПТПП) не одобряват това решение на Европейската комисия, тъй като безмитният внос от Украйна и Китай удря по
цените на едро на пчелния мед в България. „Това затруднява българските пчелари, затруднява и нас като преработватели и търговци, защото изпитваме остра конкуренция от евтиния вносен мед
в ЕС. По качество украинският мед е сходен на българския слънчогледов мед и много от контрагентите ни предпочитат да платят
цена с половин евро по-ниска, отколкото за българския мед при
сходни качества на украинския с българския слънчогледов мед“,
описва ситуацията председателят на АПТПП Румен Милев.

Колко са пчералите в ЕС (брой)
Страна

2008-2010

2011-2013

2014-2016

2017-2019*

Германия

103 600

103 600

98 297

116 000

Полша

39 410

44 999

51 778

62 575

Италия

70 000

70 000

50 000

50 000

Чехия

48 678

46 033

48 132

49 486

Франция

69 600

73 500

75 000

41 560

Великобритания

43 900

43 900

43 900

37 888

Австрия

23 000

24 451

25 099

25 277

Гърция

19 814

19 392

21 031

24 582

Естония

23 265

23 816

23 473

23 816

Румъния

36 800

40 000

43 200

22 930

Унгария

16 000

16 000

20 410

21 565

България

29 097

29 097

19 179

17 969

Общо в ЕС-28

624 872

635 638

631 236

606 082

*Прогноза на Европейската комисия
Източник: Евростат

Засега пестицидите застрашават само пчелите
Другият много голям проблем за пчеларството са пестицидите, които земеделците използват при преработване на почвата. Отглеждането на пчели и производството на мед е сравнително малък аграрен сектор не само в България, а и по света, но е от
съществено значение за селското стопанство и особено за производителите на плодове и зеленчуци заради опрашването, което
извършват пчелите. Те участват в опрашването на над 80 на сто
от 107-те най-важни култури на планетата, но през последните няколко години стават жертви на т.нар. синдром на унищожаването
на пчелните колонии. Това загадъчно заболяване води до изчезването или загиването на пчелни рояци и цели кошери.
Публикувано в началото на октомври изследване на учени от
университета в Ньошател, Швейцария, продължило почти три години, показва, че следи от токсични за пчелите пестициди са открити в 75 на сто от произведения в света мед. Въпреки високите
концентрации, открити в 198 проби мед от различни части на света, те не са опасни за хората, тъй като ефектът им е под нормата,
определена от ЕС. След като установиха, че 34 на сто от пробите
съдържат вредни за пчелите концентрации неоникотиноиди, учените предупредиха, че непрестанното излагане на тези химикали
застрашава оцеляването на пчелите. Техният брой постоянно намалява, тъй като пестицидите влияят върху мозъчните функции
на пчелите и тяхната способност да откриват храна и да опрашват
културите намалява.
През настоящата 2017 г. измирането на пчелите у нас достигна
60%, а в отделни райони на Русенска област – и до 100%, сочат данните на Федерацията на българските пчелари. Виновни за това
са пестицидите, а заради високата смъртност на пчелите производството на български мед е намаляло, затова и цените са скочили с 20 и повече процента. Много пчелари задържат продукцията
в очакване медът да поскъпне още.
на стр. 21
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™

следващо поколение в защитата на Вашата техника

от стр. 19

Цените
В момента цената на дребно на тазгодишен мед е между 8 и 15
лева за килограм в зависимост от вида и качеството му. Най-високи са цените на мановия мед, следва на меда от акация и от липа.
На по-ниски цени се продават полифлорният и слънчогледовият
мед. В същото време цената на едро намалява най-вече заради
безмитния внос на китайски и украински мед, който много търговци смесват с българския, но го предлагат като български. В началото на октомври българският мед се изкупуваше по 4.20 лв. за
килограм, което е много ниска изкупна цена, оплакват се пчеларите.
По магазините в страната има и от т.нар. имитиращи продукти.
Върху етикет от бурканче с глюкозо-фруктозен сироп много често
пише „медена наслада“, „пчелен дар“, „меден дар“, което обърква
потребителите, още повече че цените на тези продукти са почти
наполовина по-евтини от пчелния мед. Затова пчеларите настояват в такъв случай с голям шрифт да пише „имитиращ продукт“.

Българският мед е сред най-качествените в света
Според председателя на Федерацията на българските пчелари Николай Куманов в България, Сърбия и Румъния се произвежда най-качественият мед в света заради разнообразието на
медоносна растителност – в България тя е 3800 вида. Годишното
количество добив в страната е 10-11 хиляди тона, а с реекспорта се изнасят към 15 хил. тона. Разликата се дължи на незаконния
внос с кораби предимно от Китай, който след това се реекспортира.
Страната ни е сред големите производители на мед в ЕС в номинално изражение, тъй като заема девето място по брой на кошерите (виж Таблица 1 топ 10 на страните в ЕС с най-много кошери). На глава от населението обаче България дели второто и
третото място с Румъния и Полша по този показател. През последните три години (2014 - 2016) „Евростат“ отчита нарастване с 43,4
процента на кошерите в България, като по този показател ни изпреварва само Румъния (+59,5%).
При обща тенденция за намаляване на пчеларите в ЕС у нас хората, които се грижат за пчелни кошери, също намаляват – от 29
097 при влизането на България в общността през 2007 до 19 179
през 2016 г., а според прогнозите на Европейската комисия през
следващите две години, до 2019, техният брой ще спадне до 17
969 (Виж Таблица 2 Брой на пчеларите в ЕС).

Отрицателен търговски баланс
С одобрения по
API CK-4/SN • ACEA E6 E7 E9 • Cummins CES 20086 • VOLVO VDS 4.5 • Mercedes-Benz 228.51 228.31 • MAN 3575 3275-1 3477

Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,
тел. 02/978 4142; 02/978 5334; факс: 02/978 8256, e-mail: office@lubrifilt.bg

www.lubrifilt.bg

Последният пазарен анализ на Европейската комисия, с актуални данни за търговията с пчелен мед през първото тримесечие
на 2107 г. показва, че търговският баланс на ЕС е отрицателен. ЕС
е най-големият вносител на пчелен мед в света, като с всяка изминала година вносът в общността постоянно се увеличава. През
последните две години – 2015 и 2016 г., в ЕС се внасят средно по
200 000 тона всяка година, което представлява около 75% от общото производство на пчелен мед в съюза. Това означава, че за
да бъде задоволено общото потребление на мед в ЕС, което нараства през последните години, са нужни между 465 000 и 500 000
тона всяка година.
През 2016 г. в ЕС са произведени 268 000 тона, докато през
предходната, 2015, година са произведени 240 000 тона.
Половината от вноса е от Китай (около 100 000 тона). Другите два основни доставчика са Мексико и Украйна. Пчелният мед,
който се внася от трети държави, е много по-евтин от произвеждания в ЕС. През 2016 г. средната цена на вноса за единица продукция за пчелен мед от Китай е 1,64 евро/кг, докато средната
цена за ЕС на многоцветния пчелен мед, продаван наливно при
търговци на едро, е 3,78 евро/кг. За производителите в ЕС е труд-

ТОП 10 на страните в ЕС
с най-много кошери (брой)
Страна

2008-2010

2011-2013

2014-2016

2016

Естония

2 321 000

2 459 000

2 459 000

2 834 000

Румъния

978 000

1 280 000

1 550 000

2 472 000

Полша

1 092 000

1 123 000

1 281 000

1 505 000

Италия

1 157 000

1 128 000

1 317 000

1 356 000

Франция

1 361 000

1 339 000

1 636 000

1 322 000

Гърция

1468 000

1 502 000

1 584 000

1 248 000

Унгария

900 000

900 000

1 089 000

1 184 000

Германия

751 000

712 000

711 000

807 000

България

672 000

617 000

526 000

754 000

Португалия

555 000

563 000

567 000

700 000

13 603 000

13 985 000

15 704 000

17 189 000
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ТОП 10 на износителите на мед от ЕС за трети стани (в тонoве)
Страна

2013

2014

2015

2016

Общо

2017*

Германия

4 635

5 002

5 402

6 276

21 315

1 628

Естония

3 274

4 608

4 681

6 872

19 435

1 606

Унгария

967

927

1 434

1 573

4 901

236

Румъния

513

509

529

1 028

2 579

297

Австрия

1 025

1 025

908

1 003

3 961

323

Италия

671

1 083

896

936

3 586

154

Великобритания

537

944

662

639

2 782

144

България

378

583

382

431

1 774

179

Гърция

392

261

545

363

1 561

121

1 389

2 428

1 533

1 701

7 051

542

Общо по години 13 781 16 861 16 972 20 822
*Данните са за януари-март 2017 г.
Източник: Евростат

68 945

5 230

Другите 18

но да се конкурират с вносния пчелен мед поради по-високите
производствени разходи.
Износът от ЕС е значително по-малко в сравнение с вноса (Виж
Таблица 3 топ 10 на износителите на мед от ЕС за трети стани) и се
движи през последните десет години в границите от 16 000 до 20
000 тона. Най-добра за износителите е била 2016 г., когато за трети страни са експортирани 20,8 хил. тона. България по номинални
показатели е на девето място сред страните - износителки от ЕС,
като най-добра за родните пчелари е била 2014 г., когато са изнесени 583 тона български мед за държави извън ЕС.
Настоящата 2017 г. също се очертава като добра за износителите от ЕС, тъй като данните за първото тримесечие показват, че
са експортирани 5230 тона, което означава, че ако износът през
останалите три тримесечия се движи в тези граници, може да се
очаква износът от ЕС за трети страни да достигне рекордните 20
920 тона за последните десетина години.
Страните от ЕС изнасят главно за пазари, на които се търси висококачествен пчелен мед, като Швейцария, Саудитска Арабия,
Япония, САЩ и Канада. През 2017 г. средната експортна цена на
единица продукция за пчелен мед от ЕС е 5,87 евро/кг, докато на
вносния от трети страни е 2,06 евро/кг.
Боряна Вулова
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Светът е

BUSINESS TRIP
Фирма „Римекс Технолоджийс“
организира за своите лоялни
клиенти посещение със
специална програма на
„Агритехника 2017“ в Хановер.

Най-мощното изложение за земеделска техника отваря врати. Специално за вас!

Хановер – София

З

а една седмица – от 12 до 18 ноември, Хановер ще бъде европейската столица на агробизнеса. По традиция първите 2 дни на Агритехника, която се провежда на всеки две години, са определени за бизнес контактите на търговци на земеделска техника, на инвеститори и,
разбира се - за изпреварващата информация на агромедиите.
На Aritechnika 2015 са участвали 2892 изложители от 47
държави, сред тях всички световни лидери на пазара. 1622
е броят на чуждестранните изложители. Изложението се
проведе в 24 зали на обща площ 424 000 кв. м. Над 190 форуми и конференции помогнаха за добрия информационен обмен. Изложението привлече близо 470 000 посетители от
89 страни, над 100 000 бяха гостите от чужбина. 97% от
посетителите са оценили изложението като много добро.
Пълната програма на Агритехника 2017 ще бъде представена с ясна структура в модерни, едноетажни изложбени зали на най-голямата изложбена площ в света - 42 хектара. Секторите:
 Техника за обработка на почва, сеитба, торене и
видове напояване
 Растителна защита и грижа за растенията
 Машини за прибиране на фураж, зърнени храни,
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кореноплодни растения, царевица
Обработка на реколтата
Трактори, транспортни средства, подемна техника
Растения за нуждите на производството на био
горива
Горска техника, комунална техника, грижа за околната
среда
Био земеделие
Машини за плодове, вино и специални култури
Суровини (биотехнология, семена, торове,
пестициди, горива и смазочни материали)
Електроника, аграрен софтуер, прецизно земеделие
Услуги за употребявана техника и търговия
Мениджмънт, информация, наука и изследвания

Техническа програма
Форум за бъдещето на селскостопанския отрасъл - международна програма от най-висок клас .Чрез своята специализирана техническа програма с различни международни събития като конференции, семинари и форуми Agritechnica
се e превърнала в най-важния форум за бъдещето на селскостопанския отрасъл. Тук се обсъждат всички технически
иновации, както и въпроси, свързани със земеделието.

Systems & Components
Системите и компонентите играят решаваща роля за
иновациите в селскостопанска техника и определят термини като надеждност, ефективност, опазване на околната среда и безопасност. Разликата между системи, модули, компоненти и доставчици отразява реалния производствен процес, който за пръв път ще намери приложение в
концепцията на Agritechnica за разделяне на специфичните
групи изложители.
В новите изложбени зони Systems & Components ще може
да откриете пълната продуктова гама в областите на автомобилното шаси, кабини, превозни средства, електроника, мотори, хидравлика, спирачки, кормило, както и всички принадлежащи части и компоненти в селскостопанския
машинен сектор.
Секторът се допълва от изложители в областта на икономическото развитие, клъстерните инициативи, научните изследвания, както и специализираните издателства.

Smart Farming
През последните години се отбелязва значителен прогрес при земеделската техника. Тракторите, машините и
съоръженията не стават просто по-големи, по-бързи и по-

широки. Земеделската техника е в период на значителен
растеж в сферата на сензорната технология, управление на
машини и управлението на данни. Резултатът е, че техническите сътрудници във външната търговия могат да реагират винаги точно, по-прецизно и чувствително към променящите се условия в модерното земеделие.
Напредъкът се дължи на все по-интелигентните машини. Често тези комбинации и допълнения, наречени ъпдейти, са достатъчни, за да бъде системата по-ефикасна. Докато тези постижения набират скорост, голямото предизвикателство за земеделците е да запазят цялостен поглед
върху нещата. Целта е с модерни средства да се осигури
устойчивост на реколтите и да се подобри ефективността на растениевъдството, като в същото време се обърне
специално внимание на опазването на околната среда и щадящото ползване на ресурсите.
Един пример от многото възможни подходи е въвеждането на автоматични системи за управление, представени
в сегмента Smart Farming.
Повече информация на www.agritechnica.com
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Добивът започва с торенето.
F E RT I L I Z E

Ние ви предлагаме най-доброто на пазара!

Специалистите в земеделието отлично знаят, че за постигане на високи добиви и
качествена продукция е нужно подходящо торене с правилната техника.
GrowGreen произвежда и предлага специални биологични торове за всяка една култура според нейните специфични хранителни изисквания. Комбинацията на
GrowGreen с продукти за конвенционално торене намалява разхода им осезаемо.
Римекс Фертилайз предлага готови решения както за листно така и за почвено торене с техника от най-висок клас.

За контакт
Римекс Фертилайз АД
гр. София 1113
ул. Христо Чернопеев № 1
тел.: 0879 999 990
e-mail: info@rimex.bg
Web: www.rimex.bg

Irrigation
Systems
Системите, които Agrifac Condor притежава, са
разработени в синхрон с нарастващите нужди за
производство на повече продукция с високо качество, с постигане на икономически ползи. Една такава
системи е HighAirPlus за безстепенен контрол на големината на капката. Системата AirFlowPlus създава
най-силна въздуша струя, като я разпределя равномерно по цялата ширина на щангата.

Всички модели пръскачки FarmGEM са подходящи за
листно торене. Системата за перманентна циркулация,
която винаги е стандартно оборудване при всички пръскачки FarmGEM, спомага за равномерно разпределяне на тора по цялата ширина на щангата, което води до
създаване на еднакви условия за развитие на културата.
Стабилното окачване на стрелите Boom 3 Series спомага
за прецизно и равномерно полагане на течните торове.

Един от начините за внасяне на торове едновременно с
поливната вода е чрез пивотните системи. Именно благодарение на този метод се постига едновременно напояване и торене, което води до спестяване на разходи за вода,
торове, труд и гориво.
Чрез управление на целия процес на фертигация, от определянето кога, над коя площ и с каква концентрация на
активно вещество във водата да се работи, се постига висока прецизност на процеса, като се взимат предвид фазата на развитие на растението и съставът на почвата.

Канадският производител Salford създава технология за подхранване на почвата с течни торове чрез специалната и уникалната по рода си серия машини за вертикална почвообработка,
посредством вибрационно движение на работните органи, като чрез него се постига вертикално разрохкване на почвения
профил и въвеждане в него на растителните остатъци. Към тези операции добавяме и още една – внасяне на течен тор с едно
минаване, снабдявайки машината със специално оборудване за
внасяне на течен тор. Оптималната работна дълбочина за внасяне на течен тор, препоръчана от производителя, е 15-20 см.

2017

12-18 ноември
Хановер, Германия
палата 6
щанд D17

ще покаже напълно новите си
модели и еволюирали версии

M

erlo Group ще участва на Agritechnica в Хановер с
важни нововъведения в серията Multifarmer и с ново семейство Medium Duty с много нови функции
от моделите Heavy Duty. Merlo ще представи еволюцията на двигателите в целия диапазон, с което допълнително
подобрява видимостта и екологичните показатели на машините. Това ще бъде основната новина в щанда на Merlo
Group, но както обикновено, може да се очаква и някаква
специална изненада.
Селскостопанските машини с марката Merlo представят концепцията на производителя Merlo S.p.A. за бъдещето - цялостна модулна производствена технология от
компактните до тежките модели.
В отговор на актуализираните стандарти за емисиите
от TIER IV, Merlo прие двигатели, оборудвани със SCR и
DOC, което е по-лесно за управление от алтернативното
решение с DPF.
Тези двигатели се съчетават с нов дизайн на капака на
двигателя, еднакъв за целия диапазон и създаващ пространство за SCR/DOC, без компромис с видимостта, с подобрена прахозащита и вътрешен циклонен префилтър. Това
стратегическо решение вече е включено в новите продукти, които Merlo ще представи на Agritechnica в Хановер.

товарване. С компактните си размери те могат да работят в тесни пространства, но са с нов мощен 115 к.с. Tier
IV двигател.
По наследство остават: 3-точковият навес категория
2 с товар 4000 кг, механичният 2-скоростен заден ВОМ
с 85% от мощността на двигателя, системата Frame
Leveling за корекция на страничния наклон.

TURBOFARMER HD
TF50.8 продължава да бъде в гамата на тежките товарачи на Merlo, които в бъдеще ще получат двигател 170 к.с.
и ще привлекат потребители в заводите за биогаз с атрактивната си цена и високия клас на изпълнение.

TURBOFARMER COMPACT - НОВИ МОДЕЛИ
В резултат на нарастващо търсене на компактни машини в Европа на Agritechnica италианският специалист по
телескопични машини ще покаже новите модели. Panoramic
P27.6 (50 и 75 к.с.) е наследник на P25.6, но със завидни и найдобри характеристики в този клас.
На Agritechnica Merlo ще представи изцяло новите
Turbofarmer TF33.7 и TF30.9 с двигатели 75 и 115 к.с. Поради високите си характеристики, мощност, компактен размер и икономичност се очаква тези модели да станат масови на европейския пазар.

MULTIFARMER - НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ В
СЕМЕЙСТВОТО
Флагманът на новите модели е най-мощният на пазара 170 к.с. Multifarmer HD с капацитет на повдигане 4,4 тона в
две версии MF44.7CS и MF44.9CS с височина на подем 7 и 9
м. През 2013 на същата Agritechnica Merlo Group представи и
новото семейство Multifarmer Heavy Duty и получи една от
дванадесетте награди на DLV (Германската земеделска асоциация), “Важни събития в областта на селскостопанската техника”. Merlo Multifarmer беше единственият включен
в класацията телескопичен товарач благодарение на иновативния си дизайн и многофункционалност и единственият
със заден 3-точков навес и ВОМ (патент на Merlo). С новия 170 к.с. двигател MF44 e нова отправна точка в бранша и за вниманието на сериозните професионални фермери.
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TURBOFARMER MEDIUM – НОВИ ДВИГАТЕЛИ
Средната серия TF35.7 и TF33.9, която присъства вече
и у нас, ще се представи с новите двигатели TIER IV/115
к.с. и TIER IVi 75 к.с., а може би и с нови опции.

TURBOFARMER II
Дългоочаквана новост за средния фермер е възобновеното производство на модели от класа на уникалния MF30.6,
представен за пръв път на ЕIMA 2000 в Болоня.
Изцяло новите му наследници MF34.7 и MF34.9 са с много по-голяма товароподемност – 3400 кг, и предлагат невероятна видимост във всички посоки. Разполагат и с най-

успешните технологии: EcoPowerDrive (EPD) система с намалена консумация, CS - активно окачване на кабината, и
CVTronic – трансмисия, всичките патентовани от Merlo.
Новото при тях за разлика от предшественика MF30.6 са
мостовете с планетарни крайни предавки, както и хидравличната помпа с променлив дебит и разпределител по на-

Моделите в серията Turbofarmer II - TF42.7 и TF38.10, ще
сe представят с нови двигатели 140 к.с. TIER IV.
Увеличението на мощността (в сравнение със старите
варианти от 120 к.с.) без съмнение ще бъде оценено от клиентите, които се нуждаят от по- агресивни машини.
Механичният силоотводен вал (ВОМ) с разполагаема
мощност 120 к.с. ще продължи да се вгражда в тази серия.
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Против нелегалните и фалшивите
продукти за растителна защита
Т И Ц И Д И!
НЕЛЕГАЛНИ ПЕЕКУСЛТ
УРИ НА РИСК
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ВАШИТ

Търговията с фалшиви и незаконни пестициди нараства многократно.
Фалшивите или нелегални продукти не са регистрирани и не са тествани,
за да се докаже тяхната безопасност. Те могат да са вредни за Вашето
здраве, опасни за околната среда, токсични за Вашите култури
This store

This product.............0000

This product.............0000

This product.............0000

Total 0000

На 12 и 13 октомври 2017 г. АРИБ
(Асоциация Растителнозащитна индустрия България) беше домакин на годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшивите продукти за растителна защита. Форумът се организира с участието на ЕСРА (Европейската асоциация за растителна защита),
HCPA (Националната асоциация Гърция) и AIPROM (Националната асоциация на Румъния), заедно с представители на съответните компетентни
власти.
Срещата се проведе в гр. Сандански
и беше открита официално от Лукаш
Возниацки, мениджър Нелегални продукти ECPA, който изложи пред аудиторията нарастващия проблем с нелегалните пестициди.
Всяка отделна страна представи
своите основни партньори на национално ниво, съвместните им инициативи, постигнати резултати и бъдещи планове за действие.
Конкретни примери за подобряване на процеса на разпознаване и спира-
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не на незаконни пестициди на границите както и начини за намаляване на
търсенето чрез ангажиране на властите и комуникация с фермерите бяха
представени от Том МакХейл, председател на експертна група „Нелегални
продукти“ в ЕСРА. Особен интерес
предизвика информацията за активното участие на полицията в Шотландия по отношение на ефективни
превантивни мерки срещу нелегалните продукти за растителна защита.
Д-р Елени Карасали, ръководител
лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция, запозна
участниците с лабораторните анализи и контрол на нелегалните и фалшивите ПРЗ (препарати за растителна защита), оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания
за стабилност при съхранение на ПРЗ,
както и други иновативни методи за
анализ на формулациите в съвременно
оборудваната лаборатория на института.
Г-н Дионисис Влахос от Министерството на развитието на селските

райони и храните, Гърция, представи Стратегия за контрол на незаконните ПРЗ, която включва приоритети и параметри на анализа на риска по
отношение на употребата на фалшиви и незаконни ПРЗ.
Примери за предприети действия
за по-добър анализ на риска за откриване на потенциални фалшиви продукти бяха представени от румънската страна, както и опитът за взаимодействие с всички заинтеросовани страни, включително подходът на
частно разследване.
От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция
„Митници“, МВР ГД „Гранична полиция“. Експерти от БАБХ представиха
организацията на работа и контролните дейности на Агенцията относно продуктите за растителна защита. Отчетено бе нарастване броя на
нарушенията и заловените нелегални
пестициди за 2016 г. и 2017 г. на територията на страната. Основен акцент в разговорите бе прилагането
на законодателството в областта

на контрола на ПРЗ, санкциите за нарушенията и предстоящата работа
по инициативата за криминализиране на тези деяния.
Участниците в международната
среща-семинар посетиха ГКПП Златарево и ГКПП Кулата и обсъдиха добри практики за граничен контрол, целящи превенция на вноса и
употребата на нелегални пестициди – въпрос от значение за всички земеделски производители, за опазване
здравето на хората и околната среда.
В заключение от дискусиите по
темата бяха набелязани конкретни
предложения за бъдещи съвместни
действия на индустрията с властите в посока намиране на решения за
предовратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на
други държави - членки на Европейския съюз, както и за подобряване на
режима за контрол и налагане на санкции на заловените нарушители.

Купувайте ПРЗ само
от регламентирани
обекти или
дистрибутори

Бъдете внимателни
за извънредни
специални оферти
и / или прекалено
големи отстъпки,
предлагани
от неизвестни
доставчици

Етикетите на
продукта трябва
бъдат на български
език и да са трайно
закрепени към
опаковката

Купувайте
само
регистрирани
и легални
пестициди

За повече информация:
www.illegalpesticides.eu
www.ecpa.eu
www.bgcpa.eu
www.babh.government.bg

Винаги изисквайте
Фактура и/или
касова бележка

Ако имате информация, свързана с
продажбата на незаконни продукти,
свържете се и се консултирайте с
инспекторите от съответната Областна
Дирекция по Безопасност на Храните
www.babh.government.bg

2017

на
Изложението

Шест уникални продукта от
На международното търговско изложение Агритехника в Хановер чешката компания BEDNAR FMT ще представи шест
напълно нови продукта и две машини, които бяха представени за пръв път на търговското изложение SIMA във Франция в
началото на годината. Най-очакваният нов продукт ще бъде OMEGA OO 8000 L, който ще разшири серията сеялки, включваща
досега три представителя. Машините ще бъдат пуснати на пазара в началото или в средата на следващата година.

8м

12. – 18.
Ноември

eлате и вижте

8 метрова сеялка OMEGA ОО 8000 L
и 5 други нови машини

12 B05
Щанд

Палата

www.bednar-machinery.com

Хановер / Германия

OMEGA OO 8000 L: Разширяване на работната
ширина с 2 метра

OMEGA OO 3000 L: Нова сеялка
за малки земеделски стопанства

VERSATILLE VO 6000: Култиватор за
предсеитбена подготовка

ROW-MASTER RN 9000 S: Междуредов култиватор,
който отразява текущите почвени условия

Новата OMEGA OO 8000 L разширява серията сеялки, които се
предлагаха с работна ширина от 3 и 6 метра. С пускането в експлоатация на новото поколение сеялки „L“ (където „L“ означава лек дизайн,
състоящ от пластмасов бункер), работната ширина вече е удължена с
два метра. Машината е с X-образно разположение на дисковете в дисковата секция, което ще осигури висока дневна производителност
и ще позволи да се изпълнят изискваните агротехнически срокове.
Обемът на бункера е разширен с 500 литра, което означава, че максималният капацитет е вече 4000 литра.
Машините от серията OMEGA позволяват да се засяват различни видове култури с междуредово разстояние от 12,5 или 16,5 см, с
променлива норма на семената както в конвенционалната, така и в
минималната почвообработка. PSP системата се предлага стандартно - дисковите ботуши поставят семената на еднаква дълбочина по
цялата ширина на машината и безупречно очертават неравността на
земната повърхност както в надлъжната, така и в напречната посока.
Задният валяк тип Packer има офсетова подредба. Това означава,
че в допълнение към стабилността по време на работа и транспортиране той уплътнява почвата равномерно по цялата ширина на машината. Интуитивното управление на машината се осигурява от терминала ISOBUS.
От широката гама аксесоари можете да избирате различни сензори за контрол на потока на семената, за изключване на част от машината, за подравняваща предна дъска Crushbar, Frontpack валяк, A-дискове или ботушите за сеитба за през ранна пролет.
Теглителната сила на трактора, която се изисква при 8-метровата
сеялка, е от 250 до 350 к.с. в зависимост от оборудването и почвените условия.

Сеялката OMEGA OO 3000 L бе представена за пръв път на панаира SIMA във Франция през февруари. Тази машина е идеална
за малки земеделски стопанства.

Новата серия е представена от универсалния култиватор VERSATILE VO.
Предназначен е предимно за предсеитбена подготовка на площи с по-голямо количество остатъци след прибиране на реколтата или за интензивно обработване на стърнища на дълбочина до 15 см благодарение на хоризонталното нонстоп пружинно закрепване на всеки работен орган.
Работните органи на машината са подредени в 5 реда. Този дизайн позволява отлична пропускливост на материала. Благодарение на отличното
припокриване на лемежите, се осигурява равномерна обработка на почвата. Транспортната ос е разположена в средата на машината, което намалява радиуса на завиване в края на полето.

ROW-MASTER RN 9000 S е 18-редов междуредов култиватор, предназначен
да разрушава почвената кора и да регулира плевелите предимно при захарно
цвекло. Култиваторът разполага с различни работни секции (лемежи, чизели,
покриващи зъбци), които могат да бъдат поставени по различни начини, така че
да могат лесно да отразяват текущите почвени условия и размера на културите. Всеки орган се монтира върху паралелограм, поставен в безшумни блокове.
Това уникално и неизискващо поддръжка решение създава постоянен натиск
върху опорното колело. Култиваторът може да бъде оборудван с оптичната система CultiCam, която може да направлява машината още от появата на листата
от захарно цвекло. Това позволява много ранна междуредова обработка.

ATLAS AE 12400: Култиватор за висока
дневна производителност

SWIFTER SO 6000 L: Предсеитбен компакторкултиватор за работа с високи скорости

ATLAS AE е още една нова машина. Това е култиватор с къса концепция, проектиран да осигурява висока дневна производителност и да
спестява разходи – благодарение на широката си работна ширина и високите работни скорости. Основните му предимства включват X-образното
подреждане на дисковете, което предотвратява отклоняването на машината и позиционирането на транспортната ос пред работните дискове. С
този дизайн машината не се люлее по време на работа.

SWIFTER SO 6000 L е иновативен предсеитбен компактор, който може да
подготви площта за сеитба само с едно минаване. Голямо предимство е цялостното пружиниране на работните рами - благодарение на тази система,
машината може да работи с високи работни скорости, до 15 км/час. Сега
Swifter постига по-добро Crosskill уплътняване на семенното легло.
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FERTI-CART FC 3500: Торовнасяне
директно в почвените хоризонти
FERTI-CART FC с капацитет от 3500 литра е напълно нов продукт. Представлява бункер под налягане, предназначен основно
за директно полагане на торове в почвените хоризонти. Проектиран е така, че да отговаря напълно на изискванията за работа и
използване на твърди торове. Бункерът е направен от пластмаса,
формата му е много скосена, така че да могат да се използват и торове с по-ниско качество. Бункерът се използва в съчетание и с
други машини за обработка на почвата, като например Terraland,
Terrastrip или Fenix.
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Има ли масло в маслото на пазара
Пет от десет изследвани марки не отговарят на стандарта
В магазините потребителят може да се предпази, като избира
от витрините и щандовете само утвърдени марки масло, за които има информация, че съдържанието им е в съответствие на българските стандарти. Никаква защита обаче нямат потребителите в
заведенията за обществено хранене и болниците, както и децата в
учебните заведения, където липсва контрол, а и свободен избор,
защото там се яде това, което се предлага, без да се дава информация за съдържанието на продукта. Така определи ситуацията на
пазара на масла в България Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“, който смята, че това е и причината българските производители да нямат респект от проверки, тъй като по-голямата част от тяхната продукция се пласира в такива заведения.
Оказва се, че предлаганите масла в магазините са с много по-добро качество, отколкото в складовете откъдето заведенията ги закупуват на едро.
По думите на Николов проверките на асоциацията показват къде са рисковете и къде държавният регулатор – Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), да насочи проверките си.
На практика в качеството си на потребител „Активни потребители“
могат да проверят само магазинната мрежа и складовете, докато в
заведенията за обществено хранене – не. Там правата са на БАБХ.

Поводът за проверката
Направената преди години две констатации се оказват и поводът да бъде осъществен трети тест за съдържанието на маслото,
включително и на кравето масло. И този път резултатите от проверката на „Активни потребители“ са смущаващи, защото от изследваните 10 марки масло (маркирани в червено в таблицата),
половината са с груби нарушения на качеството и съставките и се
оказват фалшификати на оригиналния продукт. Напълно изрядни
са само две марки, а в други три отклоненията са незначителни и
няма да се отразят на здравето на потребителите.
От „Активни потребители“ препоръчват да се избягват следните пет търговски продукта: Miltex (1), Butter на Милтекс КК (4), Чепеларе на Хранинвест (6), Роса на Белла България (8) и Хранинвест
(9), тъй като в тях е установено нерегламентирано и/или незаконно влагане на немлечни мазнини, вода и фунгицида натамицин.
Тяхното консумиране може да се отрази негативно на здравето на
хората, според изводите на потребителската асоциацията.
На практика в изследванията си досега асоциацията е покрила почти всички марки масло, а изводът е, че се наблюдава леко
влошаване на качеството като следствие най-вече на влагането на
повече вода и немлечни мазнини. „Да продават вода на цената на
масло е мечта на мнозина“, посочи Богомил Николов пред журналисти, когато на 20 октомври бяха представени резултатите от втория тест.
Принципно кравето масло е много лесен за производство продукт, а изискванията към него, валидни за целия свят, са прости и
разбираеми - маслото се състои от 82% мазнина и до 16% вода. Не
се допуска добавяне на никакви други съединения.
Досега асоциация „Активни потребители“ е извършила две
проверки. През 2014 г. са тествани 15 марки масло за наличие на
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Опасният нетамицин


Натамицинът (Е235) е фунгицид от групата на макролидните полиени и се добива от естествения щам на Streptomyces natalensis
или на Streptococus lactis. Той се използва в хранителната индустрия отдавна, но приложението му има редица ограничения. В Европейския съюз натамицинът е разрешен само за повърхностно
третиране на някои сирена и сухи салами (суджуци) за предотвратяване развитието на плесени (Директива 95/2 от 1995).
От тестваните 10 марки натамицин се открива в три (маркирани в червено в таблицата). Това са продуктите „Чепеларе“ и „Хранинвест“ (проби 6 и 9), произведени от Хранинвест ЕООД, както и
марката „Роса“ на „Белла България“. Количествата варират от 8 до
32 мг/кг. Натамицинът в маслата без съмнение е добавен умишлено от производителите, защото няма никакъв друг начин за неговото попадане в краве масло. Влагането на натамицин е грубо нарушение на българското и европейското законодателство. Това
съединение е сравнително слабо токсично за хората, но въпреки
това представлява риск за здравето по следните причини:
- Натамицинът инхибира развитието на видими плесени по повърхността на маслото, но не спира растежа на патогенните бактерии! Слагайки натамицин, производителите безотговорно увеличават сроковете на годност на маслото, но това води до риск от
развитие на опасните бактерии, особено когато той е комбиниран
с повишено съдържание на вода.
- Натамицинът е алерген и затова неговото присъствие в храните задължително трябва да се отбелязва! Хората с реакции към
този фунгицид няма как да предполагат, че той незаконно се влага
в краве масло, произведено в България.
- Натамицинът е поредният химикал, натоварващ без нужда
метаболизма на консуматорите. Неговото присъствие в кравето
масло не носи никакви предимства, които да обосноват използването.

немлечни мазнини и вода. При четири от тях е установено добавяне на растителни мазнини, а при едно е имало повече вода. През
следващата, 2015, година са изследвани 10 марки. В четири от тях
е имало немлечни мазнини. Миналата година в резултат на тестовете на „Активни потребители“ се задейства икономическа полиция и съвместно с БАБХ са изтеглени от магазините фалшивите
масла. Няколко фирми са били глобени с големи суми от Комисията за защита на конкуренцията.
Оказва се, че за времето от предишните две проверки пазарът
все още не се е изчистил от фалшивите продукти.

Търговска измама, вредна за здравето
Третата проверка на асоциация „Активни потребители“ е проведена във високия летен сезон през август в Несебър и Бургас,
тъй като заведенията по морето зареждат основно от там масло
за кухните си. Предишните проби са вземани от магазини в София.
След като са получени пробите от частните лаборатории, „Активни потребители“ са уведомили икономическата полиция, които са взели проби от същите складове в Несебър и Бургас. „Агенцията по храните не сме сезирали, защото колкото пъти сме го
правили, те не потвърждават сигналите“, обясни Богомил Николов.
Вложените немлечни, най-вероятно хидрогенирани, растителни мазнини повишават риска от сърдечно-съдови болести. Допълнителната вода от своя страна увеличава вероятността от развитие на патогенни микроорганизми, както и окислителни процеси,
водещи до натрупване в продукта на токсични и канцерогенни съединения.
Рискът от бързо разваляне при влагане на допълнителна вода
се намалява чрез влагане на антибактериални и антигъбични препарати с цел удължаване сроковете на трайност, но може да пре-

дизвикат алергии. Затова фунгицида натамицин е опасен за здравето и е забранен за маслото в Европейския съюз (виж карето).

Нарушения в етикетирането на продуктите
Както и при другите тестове на „Активни потребители“, и при
този се установяват неточности в информацията, поднесена на
етикетите. Всички те са маркирани с жълт цвят в таблицата:
- За две търговски марки няма информация за съдържанието
на белтък.
- Реално измереното количество мазнини е значително по-ниско от информацията на етикетите при 2 марки.
- При 5 проби измереното съдържание на белтък е с повече от
10% по-ниско от декларираното.
- При 3 търговски марки водата в кравето масло е значително
по-висока от стандарта (16%).
Някои от установените в етикетите нарушения са следствие на
умишленото добавяне на немлечни мазнини и/или вода. Такива са
например проби 6 и 9. При други, като проба 1, производителят е
признал влагането на допълнителна вода в продукта, но отбелязаното на етикета хитруване е по-малко от реално установеното.
При някои показатели, най-вече белтък, производителите са подходили несериозно и едва ли стойностите на етикетите са следствие от лабораторно изпитване. Практиката стойности за хранителна информация да се сваля от интернет е масова в България.
За съжаление контролните органи не обръщат внимание на това
и резултатът е очевиден – голяма част от написаното на етикетите се разминава с реално установените стойности и потребителите се заблуждават.
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12 топ дестинации
за винен и кулинарен туризъм

Международен обмен на опит
на фирма Лебозол

Н
„Винените и кулинарните дестинации
са важни не само за туризма, а и за българските производители. Те ще дадат възможност уникалните родни вина и продукти да достигнат до повече потребители, включително и чужденци.“ Това каза министърът на земеделието, храните
и горите Румен Порожанов, който заедно с министъра на туризма Николина Ангелкова представи съвместната инициатива „Сподели България“. Ще бъдат разработени 12 винено-кулинарни дестинации
и предложени за обществено обсъждане с
всички заинтересовани страни – хотелиери, туроператори, производители на вино и храни, общини.
„Министерството на земеделието,
храните и горите се стреми да подкрепи
усилията на българските производители
да съхранят и възродят производството
на автентични наши продукти по тради34 | АГРОБИЗНЕСЪТ

ционни рецепти“, посочи министър Порожанов. Той припомни, че страната ни е
вписала в европейския регистър две защитени географски указания – „Горнооряховски суджук” и „Българско розово масло”. В
европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер са вписани
още „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”,
„Роле Трапезица”, „Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма говежда”.
„България има регистрирани на европейско ниво и 54 вина със защитени наименования.
Това ни подрежда на осмо място в ЕС по
продукти със защитени наименования“,
отбеляза министърът на земеделието.
През последните години са изградени
значителен брой винарни с места за дегустации и отсядане. Много от тях са разположени в близост до популярни туристически забележителности, съчетани със
съответната туристическа инфраструк-

тура, което позволява пакетирането им
в общ туристически продукт.
„Всички ние сме обединени от целта
българските продукти да се утвърдят на
нашия пазар, да се подобри тяхната конкурентност и да се осигури достъп до нови пазари, на които те да заемат своето
достойно място“, каза още министър Порожанов.
Министър Николина Ангелкова отбеляза, че, разработвайки допълнителни
маршрути, се покачва ръстът на посещенията на всеки от обектите и България
се търси все повече като страна, която
предлага качество. Тя обясни, че дестинациите ще бъдат дигитализирани и включени в платформата „Аз обичам България”, която рекламира 100-те национални
туристическа обекта. Предвижда се крайният вариант на проекта да бъде готов и
представен средата на 2018 г.

а 18 и 19 октомври фирма Lebosol Dünger GmbH проведе своя ежегоден обмен на опит между агро специалистите на дъщерните си дружества. Тази година
домакин на събитието беше екипът на Лебозол България.
На двудневната работна среща присъстваха агрономи на
фирмата от Русия, Румъния, България и Германия. Тема на обсъждане бяха както всички проблеми и ситуации, които фермерите са срещнали на полето през изминала 2017 г., така и
решенията за тяхното коригиране, които специалистите на
Лебозол са взели според специфичните нужди на културите.
Предмет на разискване бяха още и различните варианти на
действие във връзка с климатичните неблагоприятни промени и възможните най-ефективни мерки, които трябва да бъдат предприети за да може стопанската година да бъде максимално успешна и с най-високи резултати.
Немските специалисти запознаха своите колеги с най-новите
продукти в портфолиото на Лебозол, част от които ще бъдат
на българския пазар още в началото на следващата стопанска
година.
Бяха представени предимства на: Сяра 800 ОД (която успешно
отблъсква гризачите на полето), MangAmino (със съдържание
на: 160 g/l Mn, 95 g/l S, 1 g/l Zn и Aminosol), QuadroMaxS SC (
80 g/l Cu, 125 g/l Mn, 100 g/l Zn и 305 g/l S), FruitMix(съдържащ
магнезий: 350 g/l, манган: 75 g/l и цинк: 65 g/l), Solidus SC( 95
g/l B, 60 g/l Zn), ZitroS(лимонена киселина, която прибавена
като първи продукт в пръскачката, понижава Ph на водата за
пръскане и елиминира алкалната хидролиза) и други.

Най-голям интерес сред агрономите имаше Лебозол Силиции(Si).
Освен важната роля, която заема в различните процеси, свързани
със стреса в растителния организъм, този продукт ще бъде успешно решение при:
засушаване или засоляване на почвата
тежка токсичност, в следствие на метали
патогени
при хранителни смущения
за осигуряване на равновесие между хранителните елементи
за балансиране приема на други хранителни вещества от
растенията
Бяха обсъдени още различни варианти за подпомагане успешното
развитие на растенията в овощарството, зеленчукопроизводството,
лозарството, етерично-маслените култури и др.
Хусейн Ахриев, управител на Лебозол България, оцени високо постигнатите резултати на фирмата за 7-годишното присъствие на
българския пазар. Той изрази увереност за успешно справяне с
всички възможни ситуации на полето от страна на своя екип и подчерта доверието, което фирмата е изградила у българските фермери. От своя страна Henning Jaworski, главен инженер агроном на
Lebosol Dünger GmbH, изрази благодарност към българския колектив за опита, който немските колеги имат възможност да черпят във
връзка с работата на Лебозол България в условията на неблагоприятна метеорологична среда, която неминуемо се очаква да настъпи
и в Германия в близките години.
Домакин на следващия обмен през 2018 г. ще бъде дъщерното дружество на Лебозол в Румъния.
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Възможно ли е да спре източването
на европейски субсидии
Без да има сигнали от Европейската комисия за нарушения при усвояване на средствата
по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) обяви, че ще „ремонтира“ системата за прием на проекти, за да бъде сведен до минимум контактът между авторите на проектите и служителите в ДФ „Земеделие“. Целта е да се въведе електронно подаване и обработка на проекти чрез Информационната системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН),
която да се ползва и за други европейски програми. Това обаче ще рефлектира върху графика
за прием и по няколко мерки от ПРСР ще има
забавяне, признават от аграрното ведомство. На 19 септември 15 кметове получиха договори за одобрени проекти на обща стойност
Предприемането на подобна стъпка може да 43 млн. лева за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
бъде изтълкувано като превенция срещу коруп- видове малка по мащаби инфраструктура.
цията, още повече че само броени дни след торехабилитация на улични мрежи, градска среда и училища,
ва гръмна скандалът с шефката на областната дирекция на да проведат чисти, публични и ясни обществените поръчСофия „Земеделие“ за неправомерно раздаване на земеделски ки, „за да няма после разследвания по телевизиите и вестсубсидии на роднини и близки.
ниците“.
Ако се върнем още малко назад във времето, ще се натъкКакви са рисковете
нем на злоупотреби с отпуснатите пари за изграждане на
къщи за гости. Оказа се, че след предизвикана от медийни
Установят ли се нарушения, провалят ли се независимо
разкрития проверка на МЗХГ бяха открити много наруше- по какви причини търгове или пък закъснеят процедурите
ния. Немалка част от изградените с европейски средства за търговете има много голяма опасност да бъдат загубени
къщи за гости, вместо да се предлагат като места за от- планирани и одобрени средства по ПРСР, ако не се предпридих, са превърнати в охолни вили за лично ползване.
емат мерки за тяхното предотвратяване. Според разчеСигурно и премиерът Бойко Борисов се съмнява, че по тите на МЗХГ до края на 2018 г. България трябва да е усвоПРСР се печелят търгове от близки до кметовете фир- ила 698 млн. евро от селската програма. Тази сума е записана
ми изпълнители, защото на 19 септември предупреди 15 в междинната цел, след което се прави ревизия за усвояване
градоначалници, които получиха договори за 43 млн. лева за на средствата, което е нов момент за програмния период
2014 - 2020 г. Ако тази сума не е усвоена, може да бъдат загубени средства, които ще бъдат отнети от българската
Какви договори са реализирани досега
програма и пренасочени към друга страна, която е изпълнипо подмярка 7.2
ла междинната цел.

Според данните на МЗХГ засега няма опасност за изостаОт първия прием по подмярка 7.2. се реализират 63 проекване
от междинната цел. До края на септември 2017 годита за близо 80 млн. лева. От тях:
на
са
изплатени 405.6 млн. евро, а договорената сума възлиза пътища са 9 проекта за над 45 млн. лв.
за на 827.5 млн. евро. Общият бюджет на ПРСР до 2020 г. е
за улици - 9 проекта за над 15 млн. лв.
2.9 млрд. евро, но крайният срок за една част от тяхното
за училища - 3 проекта за над 3.5 млн. лв.
за детски градини - 3 проекта за близо 3 млн. лв.
окончателно усвояване и осчетоводяване е 2022 г.
и за културни дейности - 39 проекта за над 12.650 млн. лв.
Новите договори, подписани на 19 септември т.г., не са
включени, тъй като по тях предстои да се проведат търгове за изпълнители и ако няма обжалване, да започне тяхната
реализация най-рано след два и повече месеца.
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Какво ще се промени
„Кардиналната реформа“ по прилагането на ПРСР трябва да доведе до електронно подаване и обработка на проекти чрез системата ИСУН, която ще се ползва за остана-

Държавна дирекция за лично ползване


Заради разкрития на Нова телевизия беше уволнена
Христина Стойкова, директор на областна дирекция „Земеделие“ в София, тъй като е помогнала да бъдат построени с
европейско финансиране три големи къщи за гости от фирма на нейните родители върху преобразувана земеделска
земя, което е извършено от уволнената директорка. Освен
това Стойкова е отпускала години наред на дъщеря си субсидии за пасища, без да гледа животни.
Постовете на шефовете на областните дирекции „Земеделие“ много често се свързват и с политически назначения, тъй като тяхната служебна позиция е ключова за сектор
„Земеделие“ в съответния регион. Особено след като през
2009 г. бе променен техният статут. От тогава те не са част от
структурата на Главна дирекция „Земеделие” към аграрното
ведомство, а самостоятелни юридически лица на бюджетна
издръжка, които се ръководят и представляват от директор,
който е орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията. От МЗХГ обаче не си спомнят за такъв скандален случай като този с Христина Стойкова.

лите европейски програми, споделят запознати с проект
от аграрното ведомство. Някои от тях, пожелали анонимност, признаха, че докато системата проработи, ще
има забавяне на проектите по обявени вече за прием мерки
от ПРСР. Юристи от аграрното министерство работят
по промени в подзаконовата нормативна рамка, а специалисти на ДФ „Земеделие“ адаптират процедурите за работа
и информационните системи към ИСУН, което е продължителен процес и изисква технологично време.
Според публикация на столичен ежедневник, която се позовава на източник от МЗХГ, забавяне ще има по няколко
схеми с общ бюджет 150 млн. евро, които вече е трябвало
да стартират или по които приемането на проекти ще
бъде отворено до края на годината. Става въпрос за схеми, чрез които се финансират предимно неземеделски дейности и по които има най-много съмнения за неправомерно
проведени търгове. Кандидатстването за тях е преместено от декември 2017 за април 2018 г.
През февруари и май догодина вместо през септември
и ноември 2017 г. ще се приемат проекти по две схеми за
местни инициативни групи - подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество и подкрепа за сформиране и
функциониране на оперативни групи.
Отлагане за март ще има и по схемите, по които кандидатстват общини и Агенцията за електронно управление,
за възстановяване на природно и културно наследство и за
инвестиции в широколентов интернет.

Всичко зависи от кметовете
Една от най-апетитните и привлекателни подмерки по
ПРСР е 7.2. - за инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. По втория прием по подмярката с общ бюджет от левовата равностойност на 341 млн. евро (666

927 800,00 лв.) бяха сключени на 19 септември договори с 15
кметове за общо 43 млн. лева. От първия прием по подмярката 7.2. са сключени договори за 63 проекта на обща стойност близо 80 млн. лева (виж карето – Какви договори са
подписани). Досега са договорени 123 млн. лева, или 5.5 пъти по-малко от одобрения бюджет.
Справка на ДФ „Земеделие“ показва, че за периода от
02.09 до 03.10.2016 г., когато подмярката беше отворена за
прием на проекти, са подадени 938 проекта от всичките
27 области (без София-град) и са заявени субсидии, защитени с подробни разчети на разходите, за 2 131 953 721,09 лева. Тази сума е малко над три пъти над определения бюджет
за целия период на действие на ПРСР 2014 - 2020 г.
Предстои активна работа с Националното сдружение
на общините в България (НСОРБ), за да се договори или ако
трябва да се осъществи нов прием за целия остатъчен бюджет по подмярка 7.2.
Всичко е в ръцете на кметовете, които разполагат само по тази подмярка с голям бюджет за подобряване на инфраструктурата. Бенефициенти на новата субсидия, за
която предстоят търгове за изпълнители на проектите,
са общините: Кнежа (ГЕРБ). Златарица (ВМРО). Вълчедръм
(ЗС „Александър Стамболийски“), Средец (ГЕРБ), Вършец
(ГЕРБ), Павликени (БСП), Долна баня (ГЕРБ) - „един от отличниците“ по думите на Борисов за кмета, Хисаря (Партия на зелените), Дряново (Инициативен комитет), Балчик (Инициативен комитет). Велики Преслав (БСП), Угърчин (ГЕРБ), Лясковец (ГЕРБ), Белица (ДПС) и Нови пазар
(ГЕРБ). Появиха се и политически спекулации, защото повечето от кметовете, както е видно, са от ГЕРБ и са избирани предимно общини, ръководени от представители на
управляващата партия.
На церемонията за връчване на договорите не случайно
премиерът Борисов посочи, че са подбрани кметове за пример и веднага ги предупреди: „Целият контрол е при вас –
бъдете много внимателни! Всичко отива директно при хората – това са читалища, училища, детски градини, водоснабдяване, пътища. Тук сте кметове от всички партии и
колкото сте по-бързи и ефективни, толкова работата ви
ще бъде по-видима.“
Сред тях има и отличници. Например община Велики
Преслав с кмет д-р Александър Горчев от БСП е кандидатствала с 4 проекта по ПСРС на обща стойност 10,4 млн.
лева и всичките са одобрени. С тях ще бъдат ремонтирани улици и местното читалище, общински пътища и водопроводна мрежа.
Другият отличник е кметът на Нови пазар Ивайло Камаджиев от ГЕРБ. Ръководената от него община е спечелила финансиране за три проекта на обща стойност 9,1 млн.
лева. С тях ще бъде обновено и оборудвано местното училище, в което учат 800 деца, ще бъде направен пълен ремонт на 8 улици в града и ще бъде подменена водопроводната система в три села в общината.
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Животновъдите могат да кандидатстват
за подпомагане по схемата de minimis

Р

азлични породи крави, овце, кози
и биволи бяха представени на първото изложение за животни „Фермер
Експо Раковски 2017“. Организатор на
зоошоуто в град Раковски беше „Фермерско мляко“ ООД с подкрепата на МЗХГ, Община Раковски и Националния съюз на говедовъдите в България.
Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de
minimis. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите
д-р Лозана Василева, която откри изложението. Право на подпомагане имат
земеделски стопани, регистрирани по
Наредба 3, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и
кози-майки.
Родните фермери са доказали уменията си и заемат важно място в икономическия сектор. Показателно в това отношение е, че българското кисело мляко,
сирене и кашкавал, както и месни продукти са се утвърдили сред водещите
направления в нашето производството“,
каза още заместник-министърът.

За пръв път и в най-животновъдния
район на България – Пловдивска област, се провежда такова изложение. Нека всички заедно да направим нещо интересно и най-вече полезно за нашите
фермери, да ги запознаем какво произвеждаме и предлагаме за тяхната дейност“, обясни Рангел Матански, управител на „Фермерско мляко“ ООД.
„Сдружавайте се, сдружаването не е
нищо повече от едно семейство – кара-

ме се, но заедно правим нещата“, обърна
се към фермерите Рангел Матански.
На „Фермер Експо Раковски 2017“
бяха показани породите овце ил дьо
Франс, лакон, аваси, мутон шароле, асаф,
тънкорунна, козите бяха българска бяла
млечна и тогенбурска, биволите се представиха с българска мурра, а говедата –
абърдийн ангус, херефорд, сиво говедо,
холщайн, джерсей, българска черно-шарена.
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Дисбаланси

Наетите в земеделието са на опашката
по възнаграждение в ЕС и на Балканите

Традиция стана всяка година в края на септември и началото на октомври да се подвига въпросът за заплащането
на труда, което е естествено, защото по това време започват дебатите по формиране и приемане на държавния бюджет за следващата година. Наред с рационалните предложения се появяват и популистки искания, както и взаимни
обвинения между синдикати и работодатели, защитаващи,
както те сами се определят, интересите на труда и капитала. Напоследък обаче конфликтът между тях се изостри
до такава степен, че диалогът вече е почти невъзможен.
И докато двете страни продължават да спорят, в интерес на истината е редно да се каже, че и работодатели,
и синдикати имат своето право в исканията си, както и в
отстояване на позициите си. Аргумент на синдикатите е
ниското заплащане, което трябва да се подобри, а на работодателите – ниската производителност на труда и слабата квалификация, които също трябва да се подобрят.
Това с пълна сила важи за сектор „Земеделие“ – един от
най-бързо развиващите се в последните години. За съжаление фактите показват, че точно в земеделието трудът се
оценява най-ниско в България след строителството и хотелиерството. От това произтичат и много проблеми,
като най-важните са свързани със слабата квалификация на
наетите в сектора, от една страна, но от друга, за много
дейности в селското стопанство не е нужна никаква квалификация освен усърден физически труд.
Затова вече се чуват гласове на фермери, които искат да
се откажат от животновъдството, защото не могат да
си намерят работници. Безработни без никаква квалификация, от каквито се нуждае животновъдството, в страната има прекалено много, но и те са с претенции, оплакват
се животновъди: „Миришело им, много им била работата,
лятото слънцето им пече, просто не искат да работят
за 20 лева на ден.“ На друго мнение са работниците, които
твърдят, че кандидати няма не само заради тежките условия, но и заради ниското заплащане.
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На опашката не само в ЕС, но и на
Балканите
Последните данни на КНСБ показват, че средната заплата в сектор „Земеделие“ у нас е 419 евро, но това сравнително високо възнаграждение идва най-вече заради заплатите на висококвалифицираните кадри. Механизатор в голямо стопанство получава на месец 2 хиляди лева, а накъде и
повече. Сред тях обаче има и много, които се наемат за сезонна работа през лятото и есента.
Обявено наскоро проучване на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ показа, че българският земеделски работник е сред най-нископлатените в Европа. Единствено в македонското селско стопанство заплатите са по-ниски от нашите, където средното заплащане е 401 евро. Проучването беше представено през октомври на международна конференция за заплащането в сектора, организирана от ФНСЗ с подкрепата
на фондация „Фридрих Еберт“ и с участието на 17 представители на различни синдикати от 6 балкански държави,
сред които Турция, Сърбия и Босна и Херцеговина.
От проучването става ясно, че в Хърватия заплатите
за такъв вид труд са средно 926 евро. В Босна средното възнаграждение е 632 евро, в в Черна гора – 771 евро. Най-добре
платените земеделски работници живеят в Словения, където получават по 1346 евро на месец.
Близо до нас е само Сърбия, където заплатите са средно 463 евро.

Кой изкривява пазара
„У нас се наблюдава изкривяване на пазара заради европейските средства, които постъпват в сектор „Земеделие“. От
близо 15 млрд. лв. 11 млрд. лв. са били насочени към зърнопроизводството“, каза пред участниците в конференцията президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той уточни, че това
концентрира огромни средства в малко хора и пречи както
на заплащането, така и на развитието на сектора като цяло.



Според председателя на ФНСЗ Светла Василева
около 40 на сто от работниците в земеделието
са в сивия сектор, което също изкривява пазара.


Затова целта на синдикалната организация е до 2021 г.
доходите на работещите в сектор „Земеделие“ да се увеличат с 42 процента, а заетостта – с 15 на сто. Това според нея ще помогне да се изсветли българското селско стопанство. Целта е постижима, особено като се има предвид динамиката на нарастване на работната заплата след
влизането на България в ЕС. По официални данни на Министерството на труда и социалната политика средната работна заплата в България се е увеличила със 123% за период от десет години - от 431 лв. през 2007 г. на 962 лв. през
2016 г. Тази тенденция, която е валидна и за сектор „Земеделие“, е положителна, но има и много резерви, които се крият в сивия сектор, доходите от който трябва да излязат
на светло.

Производителността на труда
Икономисти пресмятат, че производителността в
българските ферми е три пъти по-ниска от тази в ЕС. Затова е логично и доходите да са по-ниски. Ако от единица
площ в България се вадят 2 тона продукция, то в Западна
Европа са 6 тона, затова и разликата в заплащането е над
три и повече пъти. За да бъде съкратена поне наполовина
тази огромна разлика, са нужни огромни инвестиции, които през последните 10 години се правят само по линия на
европейските програми, но те са недостатъчни.
Въпреки изоставането в България нарастването на работната заплата е по-бързо, отколкото увеличението на
производителността. Данните на НСИ сочат, че за четвъртото тримесечие на 2016 г. заплатите в България са

„На всеки лев допълнителна добавена стойност в сектор
„Селско стопанство“ работникът получава едва 30 стотинки
към заплатата си“, каза пред участниците в конференцията на
ФНСЗ икономистът Любослав Костов от Института по социални и синдикални изследвания (ИССИ). По неговите думи в
хранителната промишленост (където е включено и селското
стопанство) разходите за единица труд на час са 4.16 лв. Като процент от общите разходи на дейността това представлява едва 8.1%, което се дължи на много ниската добавена стойност в това производство, където иновациите са изключение.
Пo данни на „Евростат“ за 2016 г. за първичното разпределение на брутния вътрешен продукт, или каква част от произведеното от икономиката на страната отива у притежателите
на капитала и какъв дял - към работната сила, има огромна
разлика между повечето страни - членки на ЕС. Баланс има
при силно развитите икономики и голям дисбаланс - при послабите. Най-добре е в Германия, където т. нар. компенсация
на работещите (т.е. средствата, които отиват за техните заплати, осигуровки и т. н.) е 50.8%, във Финландия - 48.7%, в Норвегия - 48.8%. На другия полюс са Гърция (33.4%), Румъния
(34.2%), Чехия (40.8%) и България (41.4%). У нас има доста съществено подобрение в сравнение с 2000 г., когато за работниците са отивали само 35.7% от произведеното.
Затова не бива да се учудваме защо има токова голям дисбаланс между заплащането на труда в България и в останалите страни - членки на ЕС, който варира от 50 до 80 на сто
за новите страни - членки от Централна и Източна Европа, и
от 3 до 10 пъти за старите от Западна и Северна Европа.
Положителното в случая е, че данните за първичното разпределение на БВП в България показват, че през последните
15 години съотношението между капитала и работната сила
при разпределението на създаденото от икономиката се подобрява постоянно, но все още има място, докато се постигне пълен баланс, както в развитите икономики. Това според
ФНСЗ означава, че има големи резерви за пренасочване на
средства към работниците или за увеличаване на заплатите,
особено ако целта е социална стабилност чрез по-добро финансово състояние за по-голяма част от населението.

се увеличили с 8.2%, докато производителността на труда – само с 2.9 на сто. В същото време по данни на „Евростат“ в България е най-ниска производителността на труда в ЕС, което в много голяма степен се дължи на факта, че
производството у нас е организирано недостатъчно ефективно и в него се правят малко инвестиции. Така омагьосаният кръг се затваря.
Другият фактор, който оказва влияние върху производителността, е образователната система, която отдавна изостава от нуждите на икономиката, макар че в последните две години с въвеждането на дуалното обучение
нещата започват да се подобряват. Нараства обаче броят
на неграмотните, при това не само сред хората на средна и
по-голяма възраст, но и сред младежите. Всяка година нараства броят на отпадналите ученици в началните класове.
Боряна Семкова
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Добри практики за листното торене

Успехът на листното хранене е зависим от много фактори, някои от
които се контролират от фермера
и могат съзнателно да се използват, а
други не. Те могат да бъдат разпределени в три основни групи: специфика на растенията; условия на външната среда и състав и свойства на торовите разтвори.

Растителни характеристики
Тук се отнасят спецификата на растителните видове и сортове; особености на листната система и посева.
Растителни видове. Ефективното
усвояване на листните торове е зависимо от ботаничния вид на културите и в известна степен от сортови различия в тях. Общо взето, двусемеделните видове (широколистните усвояват по-добре хранителните
елементи с листата в сравнение с едносемеделните житни култури). Дебелият восъчен слой на някои видове
затруднява листното хранене. Високодобивните сортове обикновено са
по-отзивчиви на листно торене
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Особености на листата и посева.
Конкретни характеристики на листната система оказват влияние върху
усвояване от торовите разтвори:
 Възраст на листата – младите листа усвояват по-активно хранителните елементи от разтворите.
От друга страна, с възрастта листата стават по-големи, но с по-дебел и плътен восъчен слой и епидермис, което затруднява поглъщането на хранителни елементи.
 Диспозицията на листата (ъгъл по
отношение на почвената повърхност) оказва влияние за задържането на разтвора върху листната повърхност;
 Влошеното физиологично състояние на листата под влияние на различни стресови фактори влияе отрицателно на листното хранене.
 Плътност на посева – плътните
посеви на тясноредовите култури осигуряват по-пълно усвояване
на разтворите в сравнение с широкоредовите култури в млада възраст.

Фактори на околната среда
С голямо значение за ефективността на листното хранене са влажността на въздуха, температурата,
наличието и скоростта на вятъра и
интензивността на светлината.
Влажност на въздуха. Относителната влажност на въздуха има директно влияние върху скоростта на
дехидрация (изсъхване) на водните
капки върху листните повърхности.
Високата атмосферна влажност задържа по-дълго разтвора върху листата и удължава постъпването на разтворените вещества преди изсъхваТаблица 1. Благоприятни
метеорологични условия за
листно торене
Време на деня
Температура

Късно вечер:
след 18 часа
Ранно сутрин:
преди 9 часа
18-28оС

Влажност
По-голяма от 70%
Индекс температура/ 140-180
влажност
Скорост на вятъра По-малко от 5 км/ч

Таблица 2. Скоростта на
абсорбция на хранителните
елементи в растителните тъкани
Хранителни
елементи
Азот (като карбамид)
Фосфор
Калий
Калций
Магнезий
Сяра
Цинк
Манган
Желязо
Молибден

Време за 50%
абсорбция
½ до 2 часа
5 до 10 дни
10-24 часа
1-2 дни
2-5 часа
8 дни
1-2 дни
1-2 дни
10-20 дни
10-20 дни

нето на разтвора.
Влажността влияе и върху физиологичния статус на растението. При
ниска влажност устицата са затворени и растенията образуват по-дебела кутикула. Обратно, при по-влажни условия устицата са отворени и
кутикулата е по-тънка.
Температура. Влиянието на температурата на въздуха и почвата не е
еднозначно. В известен интервал повишаването на температурата ускорява постъпването на хранителните
вещества в листата. От друга страна, високата температура ускорява изсъхването на разтвора, увеличава опасността от фитотоксичност
и става лимитиращ фактор.
Вятър. Листното торене трябва
да се извършва при условие на безветрие или ниска скорост на вятъра (<5
km/h). При по-висока скорост торовите разтвори не се задържат върху
листната повърхност.
Светлина. По принцип светлината
е положителен фактор за поглъщането на хранителни вещества от листата. Устицата на листата са отворени в светлите часове на денонощието. От друга страна, високата
интензивност на светлината съдейства за формирането на по-дебели
и плътни восъчни и кутикулни пластове.

Състав и свойства на
разтворите
Тук се отнасят съставът на хранителните елементи в разтвора, ре-

акцията (рН), йонното (или молекулно) тегло на елементите, водното
напрежение, размерът на капките на
спрея и пр.
Реакцията (рН) на разтворите влияе на разтворимостта на някои торови елементи. Например разтворимостта на фосфатите се повишава
с понижението на рН. Реакцията често определя йонната форма на химическите елементи и с това влияе на тяхната абсорбция. рН оказва
влияние и на тъканите. Растителните кутикули са полиелектролити с
изоелектрична точка около 3.0. При
нива на рН под тази точка те имат
нетен положителен пълнеж и са селективни към аниони. Над изоелектричната точка са с нетен положителен
пълнеж и са селективни към катиони
Размерът на молекулите и йоните
в торовите разтвори. Химическите
елементи с по-голямо молекулно тегло проникват по-бавно в листните
тъкани.
Водното напрежение на разтворите
често определя успеха на листното
хранене. По-ниското налягане във водните капки подобрява контакта с
листната повърхност и ускорява абсорбцията на листните торове.
Размер на капките в спрея. Фината
дисперсия на торовия разтвор подобрява покритието на листните повърхности и ускорява усвояването на
листните торове. По-големите капки да намаляват абсорбцията на хранителните елементи.

Възможна фитотоксичност
При листно торене е желателно
прилагането на възможно максимална
концентрация на разтворите, но без
проява на фитотоксичност. Последната се явява като увяхване, некротиране и изгаряне на листата. Тя е резултат от осмотичния ефект на високо
концентрирани солеви разтвори. Възможна е също амонячна токсичност
при използване на разтвори, съдържащи карбамид. Фитотоксичността
може да не се наблюдава непосредствено след пръскане, а да се появи в покъсни стадии. Тя е по-честа, когато
растенията са физиологично стресирани от суша, нападение от болести
или неприятели.
Необходими са предварителни тестове на малки повърхности от посева, за да се определя прагът на вредност за фитотоксичност.

Най-добрите практики за
листно торене
Без подходящи начини за пръскане
торовите разтвори могат да бъдат
загубени, слабо ефективни или да причинят фитотоксичност. Споменатите проблеми могат да бъдат преодолени чрез спазване на следните мерки:
1. Най-доброто време за пръскане е
рано сутрин или късно следобед. Рано сутрин и надвечер влажността на
въздуха е относително висока, температурата относително по-ниска и
светлината по-слаба. При тези услона стр. 45
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вия разтворът остава по-дълго време
върху листната повърхност и това
осигурява възможно голямо поглъщане.
В горещи и сухи условия разтворите
изсъхват бързо, при което листата
могат да изгорят и да увехнат.
2. Пръскането с листни торове и
системни препарати не трябва да се
прави при температура над ~25°C.
Освен бързото изсъхване и опасността от фитотоксичност абсорбцията при тази температура е по-слаба,
тъй като устицата на много видове
са затворени.
3. Пръскачките трябва да бъдат
снабдени с дюзи, които образуват
фина мъгла чрез атомизиране на разтвора. Това осигурява възможно пълно покритите, включително на долната листна повърхност, където са
локализирани болшинството от устицата. Същото се отнася за несистемните спрейове, каквито са инсектицидите, тъй като вредните насекоми обитават предимно долната
повърхност на листата.
4. Пръскането трябва да се прави
при условия на безветрие или минимален вятър. Това е много важно за фино атомизирани спрейове, които се
отнасят лесно настрани от целевата
повърхност. Във вегетационни помещения е необходима вентилация.
5. Листата и стъблата трябва да
се покрият само с тънък пласт влага,
за да няма чувствително оттичане
на разтвор, което ограничава абсорбирането от устицата.
6. Използване на мека вода с ниско
солево съдържание. Това ще ограничи
опасността от увяхването и изгарянето на листата.
7. Ефикасността на листното торене изисква конкретни познания на
разнообразието от различни видове
листни торове по състав, свойства
и предназначение.

Прибавки към листните
торове
За повишаване ефикасността
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Irrigation
Systems

Елате и лично се запознайте със системите за непрекъснато
напояване с хидравлично задвижване.
Равномерното напояване вече е постижимо!
Ние сме на щанд 21/H32. И Ви очакваме!
листното хранене към листните торове се прибавят различни прибавки:
 Усвояването на микроелементи в
катионна форма се подобрява чрез
използването на химически съединения, известни като комплексообразователи. Същите са необходим компонент и на висококонцентрираните комплексни торове, съдържащи голям набор от макро- и микрохранителни елементи.
 При лошо намокряне и проникване
през кутикулата помага прибавката на сурфиканти, които понижават повърхностното налягане.
 При слабо задържане на разтвора
върху листната повърхност вискозитетът на разтвора може да се
подобри чрез прибавката на полимерни прилепители.
 Прибавката на масла и емулгатори осигурява по-трайна влажност.
Познаването на тези прибавки изисква конкретни познания. Същото се отнася за спецификата на
голямото разнообразие торове за
листно торене, които не се разглеждат в настоящата статия.

Ограничения на листното
торене
Рутинно използване на листни торове без добра агрохимическа обосновка не се препоръчва.
Чрез листно торене не могат да
бъдат задоволени основните нужди
на главните хранителни елементи –
азот, фосфор и калий.
Листното торене е най-ефективно, когато почвени свойства ограничават достъпността на определени
хранителни елементи (напр.: високо
рН и достъпност на желязо; силно кисела реакция и фосфатен дефицит за
молибденово микроторене и пр.).
Листното торене не може да се
счита като алтернатива на основното почвено торене и като средство за поддържане на добро почвено
плодородие. То е допълнително и коригиращо средство за увеличаване да
добивите и подобряване на качеството на растителната продукция.
Проф. Петко Иванов

на
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ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА

wifi4eu да обхване и Балканите

ОФЕРТА 10+2

САМО ЗА НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2017
ЕС ТЕРАМИС

Работим по пътна карта за отпадане на таксите за роуминг за страните от Западните Балкани. Това заяви на работна среща в Брюксел с посланиците на шестте балкански страни българският еврокомисар Мария Габриел, проведена по нейна инициатива. “Сега е моментът. Това е възможност за Балканите, за Европейския съюз и за България,
която ще поеме председателството на Съвета на ЕС през
януари 2018”, подчерта комисарят по цифрова икономика
и общество. Тя посочи, че цифровата интеграция на Западните Балкани е неин приоритет, и информира посланиците, че работи по идеята в бъдеще европейската инициатива wifi4eu да обхване и балканските страни.
Очакването на комисаря е първите хиляда ваучера по
инициативата да бъдат предоставени в европейските държави след януари 2018 г. Целта е между 6 и 8 хиляди общини
от целия ЕС да имат безплатен интернет достъп на обществени места като библиотеки, училища, болници. Разширяването на тази инициатива в посока Западните Балкани би била уникална възможност за всяка една от нашите
страни, категорични бяха в своята подкрепа и шестимата
посланици. Те се обединиха, че битката за падането на роуминг тарифите е обща, но разчитат основно на подкрепата на България и на Мария Габриел за нейното спечелване.
“Имате нашата пълна, ентусиазирана подкрепа. За нас е
изключително важно това, което правите. Изключител46 | АГРОБИЗНЕСЪТ

но сме ви благодарни”, заяви посланикът на Косово Бернард
Никай.
“Това ще е огромно постижение. Ще покажем на гражданите си, че са европейци, и те реално ще го почувстват”,
допълни посланикът на Черна гора Боян Шаркич.
“Това ще е сигнал към всички страни от региона”, отбеляза от своя страна македонският посланик Влатко Станковски.
А посланичката на Босна и Херцеговина Лидия Топич и
заместник-ръководителят на мисията на Република Сърбия Милош Тодорович, споделиха, че цифровата икономика е приоритет за тези две страни и ще разчитат на еврокомисар Мария Габриел за допълнителна помощ в тази
област.
“Ако направите така, че роумингът за Западните Балкани да отпадне, ще останете запомнена”, категорична бе посланичката на Албания Янина Суела.
“Искам страните от региона да се включат във всички цифрови инициативи на Европейския съюз като Европейската седмица на програмирането, както и в Коалицията за цифрови умения и работни места. Свързаността
на страните ни, киберсигурността и развитието на дигиталните умения на хората - това са мои ясни задачи. Имате моята подкрепа”, подчерта в заключение българският
еврокомисар.

ЕС МЕТОД

За ВСЕКИ 10 ЗАКУПЕНИ ТОРБИ семена от слънчоглед
ЕС ТЕРАМИС или царевица ЕС МЕТОД, клиентът получава
2 БОНУС ТОРБИ от същия хибрид.
БОНУС ТОРБИТЕ:
- се дават при заявка на минимум 10 торби от един и същ хибрид
- ще съответстват на поръчаните хибриди
- се дават срещу попълнена заявка от регионален представител на Еуралис
- се доставят от дистрибутора, от който сте закупили хибридите на Еуралис
* Офертата важи до изчерпване на количествата и за направени заявки до 29.12.2017.
Повече информация може да получите от регионалните представители на Еуралис

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

