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ДВЕ НОВИ ПРОМОЦИИ  
ЗА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 
НА PELLENC

От създаването си през 1973 г. до днес, френска-
та компания Pellenc проектира и произвежда ръч-
ни инструменти за лозарство и овощарство. Pellenc 
не спира да усъвършенства продуктите си - ги все-
ки път по-леки, по-удобни и по-производителни. 
Това  и e първата компания в света, която при-
ложи литиево-йонната технология за ръчните 
инструменти,правейки ги  изключително прак-
тични при интензивна специализирана работа 
в лозя, овощни и маслинови градини. Инстру-
ментите Pellenc могат да работят без да се за-
реждат в продължение на 8 часа, с постоянна 
мощност до края на работния цикъл, незави-
симо от големината на остатъчния заряд на 
батерията. 

Батериите са леки и удобни за носене, 
моделът батерия 250 пък разполага с два 
извода за едновременна работа, напри-
мер, с ножица Prunion от едната страна 
и компактен трион Selion M12 от друга. 

Ето и няколко причини, поради които трябва да притежавате инструменти Pellenc: 
ЛЕКОТА И КОМПАКТНОСТ
Pellenc предлага най-лекия инструмент и най-леката батерия на пазара: 
Електрическата ножица Vinion 150 тежи само 670 г, а батерията 150 - 845 г
ИНОВАТИВНОСТ
Li-ion батерия с висок капацитет + ултрачувствителен оптичен сензор за 
управление
ЕФЕКТИВНОСТ
9 часа автономна работа, мощен безчетков мотор и прецизно режещо ос-
трие PELLENC Pradines

УДОБСТВО
3 режима на управление, поддръжка без допълнителни инструменти

РЕНТАБИЛНОСТ 
Инструментите Pellenc значително намаляват разходите за ръчните опера-
ции, като резитба, връзване и култивиране. Това води до по-висока про-
изводителност, по-ниски разходи за работна ръка, като същевременно це-
ната  на инструментите е с около 40% по-ниска от тази на конкурентните 
марки, в комплект с батериите. Инвестицията в ръчни акумулаторни ин-
струменти Pellenc е изгодна за всеки професионалист в бранша.

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията на всички инструменти и батерии Pellenc е 2 години

ДЪЛЪГ ЖИВОТ 
Животът на батерията е ≈1200 зареждания  

*  Цените са в лева без ДДС и  
са валидни до 15.12.2018 г. 

*  Цените са в лева без ДДС и  
са валидни до 15.12.2018 г. 

   RIMEX TECHNOLOGIES официален представител за България www.rimex.bg  
   София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

Акумулаторна ножица за лозя и овошки PRUNION 250 в комбинация с компактен три-
он SELION M12 с 15 см шина и батерия 250 с два извода. Цена на комплекта 3 250 лв.* 

PROMOTION
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Акумулаторна ножица за лозя VINION 150 със автономна батерия и връзвателен апа-
рат FIXION 2 НОВО с вградена в ръкохватката батерия. Цена на комплекта 2 950 лв.*
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СЪДЪРЖАНИЕ

Пенка Каменова, главен редактор

РЕДАКТОРЪТ

С приемането на новия закон за Селскостопанската академия (ССА), 
започналата реформа и получената финансова автономност  собстве-
ните приходи на академията са се увеличили  до октомври до близо 11 
млн. лв. при 3 млн. за същия период на миналата година.  До края на 
2018 г. нарастването вероятно ще достигне 5 пъти. Това отчете минис-
търът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който беше 

гост на честванията на празника на ССА и Деня на аграрната наука.  
„Няма идеални реформи и съвършен модел, нека и институтите  да бъдат по-активни, за да 

могат нещата да се случват в перспектива и България да е по-конкурентоспособна в земедели-
ето“, каза още Румен Порожанов. Той изтъкна важната роля на ССА и в подготовката на новата 
Обща селскостопанска политика и по-специално при подготовката на стратегически планове.

„Навсякъде при срещите ми в чужбина хората се интересуват от сътрудничество с българ-
ската аграрна наука“, допълни министърът. И припомни, че ССА участва в близо 30 междуна-
родни проекта.  Министър Порожанов връчи отличията на институтите за създадените нови 
сортове цветя, памук, твърда пшеница, фасул и пипер.

 Три са основните изменения в Закона за ССА. Първoтo е свързано с начина на финансира-
не на ССА, второто засяга състава на управителния съвет, който ще бъде само от хабилитира-
ни учени, а третата промяна е структурна. Създава се Научно-производствен център, който 
ще обедини 15 от сега съществуващите държавни предприятия в системата на ССА. 

ВМЕСТО КОМЕНТАР

Добра новина от ССА

Агробизнесът® е търговска марка, регистрира-
на в Патентното ведомство под №47285

 
месечно списание за  
евроинтеграцията в сектора

www.facebook.com/agrobusiness.bg
www.agrobusiness.bg

Издава: „АГРО ИНС“ ЕТ, регистрирано 
в СГС под ф.д. 8422/2004г. София 1750 

Адрес на редакцията:  
София 1618, ул. „Рачка“11A, вход А; 

тел./факс +359/0/2 426 74 43,  
+359 885 393 505;  

e-mail: editor@agrobusiness.bg 
agrobusiness@agrobusiness.bg

Главен редактор:  
Пенка Каменова 

e-mail: kamenova@gbg.bg 
penka.kamenova@agrobusiness.bg 

тел.:+359 889 979 789

Маркетинг и реклама:  
тел.: 0889 979 789; 0884 944 951; 

тел./факс +359 2 426 74 43; 
e-mail: kamenova@gbg.bg, 

zahary.alexiev@agrobusiness.bg, 
agrobusiness@agrobusiness.bg

Печат: Печатница Алианс принт

Предпечат и xуд. оформление:  
„Сирея Плюс“ ЕOOД

Редакцията не носи отговорност  
за текстовете на рекламите.

5										 РЕДАКТОРЪТ Добра новина от ССА

6										 ЕВРОФЕРМЕР Момчил Тодоров: Защо юрист решава 
да се захване със земеделие

8										 ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО Римекс 
Технолоджийс показа нови технологии в земеделието

10								 ЗЪРНОТО Площите с пшеница растат в различни 
части на света

12								 АГРОСТАТИСТИКАТА Как ще се броят 
земеделските стопанства

14								 РЕКОЛТАТА Бум на слънчогледовото производство 
в България

16								 ФЕРМЕР ЕКСПО Дигиталните иновации са 
бъдещето на земеделието в ЕС

18								 ОСП Опростени правила за прехраната и селското 
стопанство прие Еврокомисията

21								 АГРОШОУ.EU Аграрни изложения в Европа  
през януари 2019 г	

28								 НА ФОКУС Къде водят горските пътища

30								 КОНТРОЛЪТ Как се спазват новите правила за 
имитиращите продукти

32								 АГРОТЕХНИКА  
Фактори за достъпността на торовете  
за растенията

38								 АГРОСВЯТ Земеделието на Словакия

40								 АГРОСТАТИСТИКАТА.EU Структура на 
земеделската земя и стопанствата в EC

42								 INTERPOMA 2018 Болцано обича ябълките

44								 ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ  
Фермите настъпват към сградите  
в града



ЕВРОФЕРМЕР

 Въпросът изглежда нелогичен? Възможно е, но 
Момчил Тодоров не мисли така. 37-годишният 

земеделец от Враца, още от тийнейджър помага 
на татко си в полската работа. Оре, сее, пръска и 

прави всичко необходимо, свързано с нивите. Момчил, 
брат му Петър и баща им Тошко гледат 7500 декара 

в околностите на селата Баница, Мало Пещене 
и Голямо Пещене. Базата на семейната фирма на 
Тодорови ЕТ „Биос-Талвег” е в Баница. Тя дава хляб 

на още пет души.За ежедневието на един юрист в 
земеделското дружество, сред механизаторите 

и на полето е следващият разговор.

Господин Тодоров, защо решихте да се занимавате със земе-
делие?

Краткият отговор е: защото е в кръвта ми. А по-дългият 
започва от 1997 г., когато баща ми се регистрира като земе-
делски производител. Започна със собствената земя, оставе-
ните около 120 декара от родителите му. С брат ми бяхме 
ученици, но помагахме. После започнахме да наемаме и да арен-
доваме ниви. Така сега обработваме 7500 декара. И аз, и брат 
ми сме юристи, но тук, при нивите, се чувстваме отлично. 
Юриспруденцията прелива от бюрокрация. Вече не е за мен, и 
Петър счита така. Двамата може да работим всичко на поле-
то. Справяме се също и с чиновническата дейност.

Занимавате се със зърнопроизводство, какви култури сеете?
Окончателно се спряхме на пшеница, царевица и слънчо-

глед. Пробвахме и рапица, гледахме я 6-7 години, но само вед-
нъж ни се получи качествена - есента беше хубава, вкорени се 
навреме, разви се добре, даде достатъчно добиви. Почвата ни 
е тежка тук, по-студено е, сигурно затова не успяваме. Има-
хме и зеленчукова градина две години. Но със зеленчуците паза-
рът е труден. Консервните фабрики вземаха продукцията, но 
не плащаха навреме. Бавеха много парите и се отказахме. По 
борси и тържища също не върви. Не може да предложим ни-
ски цени, а като поискаме фактури, ни гледат странно и ис-
кат по-бързо да напуснем. От ечемика избягахме заради непо-
стоянния пазар. Ако едната година се търси, другата – не. И 
с фуражния беше същата ситуация – имаше моменти, когато 
го държахме до февруари. Затова сега разчитаме на най-ликвид-
ните култури – пшеница, слънчоглед и царевица. Съгласно зеле-
ните плащания сяхме тази година и люцерна – тя е азотфик-
сираща култура. Заради зелената насоченост на площите не я 
третирахме. Оставяхме угар, но с люцерната е по-добре. Ху-
бавото е, че за нея има пазар.

Годината не беше от леките, редуваха се дъждове, суша, гра-
душки. Каква реколта получихте? Според вас коя е най-перспек-
тивната култура?

Добивите тази година не са добри, много братя при жито-
то отпаднаха през пролетта. Сушата ги „изяде“. Слънчогле-
дът бе с много буен растеж и добро развитие, но семената не 
бяха особено пълни, не съответстваха на стъблото и на лис-
тата. Много хора казват, че слънцето било малко, но аз не се 
наемам да коментирам дали това е причината или ние някъ-
де допуснахме грешка. Царевицата беше отлична. Реализирах-
ме продукцията. При житото цените бяха добри спрямо ка-
чеството – сравнявам с миналата година. Слънчогледът беше 
по-евтин със 100 лева. Продадохме цялата реколта. Оставя-
ли сме преди години зърно за пролетта, но тогава имаше сми-
съл, а сега не. Съхранението струва пари, иска грижи. Нужна е 
фумигация – това е метод за контрол на вредителите, необ-
ходими са също прехвърляне на зърното, охрана. Пък и пазарни-
те цени нямат особен марж. Имаме складове, но не е рентабил-
но да държим зърното до пролетта. За момента най-актуални 

МОМЧИЛ ТОДОРОВ:

Защо юрист решава да се захване 
със земеделие

са фуражните култури. За хлебното жито са нужни повече уси-
лия, по-трудоемки са, цената им е неоправдана спрямо производ-
ството. Съвсем малко по-скъпо е от фуражното. Пък и много 
се прекалява с показателите. Падащото число например не зави-
си от нас, каквото и да направим, дори да сме спазили и послед-
ната буква от технологията, то може да се окаже неподходящо.

Трябва ли държавата да се намеси на зърнения пазар?

Не е особено редно. Цените на световните борси определят 
нашите. Няма как да им влияем. Методът, който може да бъде 
приложен у нас, е повишаване вътрешното потребление на зър-
но. Ако преработваме основно пшеницата у дома, държавата би 
имала лост да повлияе цената. При положение че е за износ, няма 
как да определим ние цената.

А мислили ли сте по някакъв начин да затворите цикъла?
Да, имахме намерение да изградим ферма за 500 млекодайни ов-

це. Изготвихме проект, но все още не успяваме да го реализира-
ме. Не ни остават свободни пари, които да затворим в него, 
от една страна. От друга, възвращаемостта е ниска. Няма си-
гурен пазар на млякото, което ще бави много печалбата. Тоест 
той ще се изплати за петнайсетина години, а това е дълъг срок. 
Полека стягаме сградата – електрозахранване, вода. Ако дойде 
удобен момент, ще стартираме.

Като заговорихме за база, да попитам с каква техника ра-
ботите сега, успяхте ли да си осигурите съвременни машини?

Започнахме с доста стари трактори и комбайни, останали 
от някогашното ТКЗС. Подновяването на машинния парк за-
почна през 2008 г. Тогава си закупихме нов комбайн и трактор 
по проект. После още един, оборудвахме се с прикачен инвентар 
– тези със собствени средства. Модернизацията беше наложи-
телна, защото технологиите в земеделието се промениха. Ста-
рите ни машини все още може да влязат в полето, но даже въз-
растните механизатори не искат да работят с тях. Наскоро 
си купихме от „Римекс Технолоджийс“ пръскачка Текнома Галак-
си 3028. Поръчахме си допълнително джипиес-картографиране и 
секционен контрол на изключване. Тоест, когато се получи пре-
покриване, застъпване на площите, компютърът засича и пре-
кратява третирането. Така не само се пестят препарати, чие-
то количество и доза са оптимизирани, но се щадят и растени-
ята. Видях я как се държи на полето по време на демонстрации-
те, организирани от „Римекс Технолоджийс“ край Борован. Точ-
но такива демонстрации са много нужни на стопаните. Пред-
ставят ти не повече от три машини, но до най-малките тън-
кости и подробности. Бил съм и на други презентации – разхож-
даш се покрай едни машини, разглеждаш ги отляво и отдясно, 
питаш инженера и той те засипва с куп данни. А на нас ни е не-

обходимо да видим машината в действие. От „Римекс Техноло-
джийс“ предлагат и демонстрират също технологии. Това ни 
трябва на нас, стопаните.

Вие разчитате на „Римекс Технолоджийс“!
Повече от разчитаме, компанията е надеждният партньор, 

какъвто е нужен на всеки човек. Няма как да е иначе – какъвто и 
проблем да имаме с техниката, те са на една ръка разстояние и 
помагат. Намират части, ангажират се с ремонта и го правят 
бързо и качествено. Дори да не разполагат с резервните части, 
успяват да ги доставят. Голямо щастие е, че базата е край Боро-
ван и че момчетата са изключителни специалисти. Важна е съ-
що отзивчивостта, когато ги потърсим. Досега не съм чул от 
тях не става или ела по-късно. Намират решение и на най-слож-
ния проблем винаги. Обслужват машините ни, осигуряват мно-
го добра поддръжка, а сервизът наистина е отличен. Свързва ни 
отлично сътрудничество. 

Да се върнем на земеделието – докъде стигнахте с есенната 
кампания?

Засяхме половината масиви. Чакаме дъжд, за да изорем оста-
налите. На този етап толкова е суха земята, че е почти невъз-
можно да влезем в нивите. 

Кадрите проблем ли са за вас?
Донякъде да. Имаме две-три млади момчета, но в близките 

години ще изникне проблем, ще става по-трудно. Демографски-
ят срив много ни притиска. Не останаха хора, много заминаха 
за чужбина или в други краища на страната. Завършилите гим-
назии пък са учили по друга методика. Ние работим с много съ-
временни машини и модерни технологии. Начинът на дейст-
вие е друг и съвсем различен. Училищата трябва много да про-
менят програмите си, за да може младият човек от чина да сед-
не в трактора. Сеитбата изтеглихме с месец напред примерно. 
Промени се концепцията на земеделието. Затова няма подгот-
вени кадри. 

С какви други трудности трябва да се справяте?
Много се усложниха поземлените отношения. Собственост-

та е раздробена, наследниците са много, някои не се знае къде са. 
Случва се нас да ни въвличат в семейните разправии. Затова се 
стараем да работим с дългогодишни арендни договори. Едного-
дишните наеми са несигурни. 

Ще арендовате ли още земя?
Имаме капацитет за разширяване, но повечето хора предпо-

читат да продадат земята си. Фондовете я изкупуват, а с тях 
преговорите са мъничко по-трудни, продават на високи цени. 
Това ни затруднява. 

А ако вашите наследници се захванат със земеделие?
Ха, аз имам три деца – две момчета и момиченце, но те са още 

малки. Най-големият е първокласник. Засега само се заглеждат по 
машините, обичат да пипат копчетата, да натискат клаксони-
те и само толкова. Но кой знае, може, когато пораснат, ситуа-
цията да е различна. Поземлените отношения да са приведени в 
ред, законите също, бюрокрацията да е по-малко и те да решат, 
че тук им е мястото. Много ми се иска да вярвам, но със сигур-
ност се надявам да е така. 

 Янка Апостолова

Бил съм и на други презентации – разхождаш 
се покрай едни машини, разглеждаш ги 

отляво и отдясно, питаш инженера и той те 
засипва с куп данни. А на нас ни е необходимо 

да видим машината в действие.
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Римекс Технолоджийс показа нови 
технологии в земеделието

Новите технологии при пръскачките Tecnoma предизви-
каха фурор сред многото земеделски производители от 
Северозапада, дошли да видят демонстрациите на сел-

скостопанска техника край врачанското село Борован. Те бяха 
организирани от Римекс Технолоджийс на полето край търгов-
ско-сервизната база на компанията. В продажбено-сервизния 
център стопаните разгледаха телескопични товарачи Merlo, 
плугове и друга почвообработваща техника с марката ER.MO, 
високотехнологичните индиректни сеялки на Bednar, машини-
те за минимална обработка на Salford, пълната гама техника за 
почвообработка, както и сеялки за пролетни и есенни култури 
на Agrimir.

Фокусът на демонстрацията бяха новите технологии при 
пръскачките Tecnoma, на които Римекс Технолоджийс е офи-
циален представител за България. Те са високопроизводител-
ни, пестят време, разходи, осигуряват комфорт на механиза-
тора. Системата за контрол позволява управление на всички 
функции на машината. Във всеки момент може да се види на 
дисплея информация за използваното количество препарат на 
декар, налягането, скоростта, с която се движи пръскачката. 

По-дребните производители, представителите на коопера-
ции и управителите на по-големите селскостопански фирми 
съвсем отблизо и от първа ръка имаха възможността да се убе-
дят, че пръскачките Tecnoma са надеждни и разполагат с голям 
работен захват. Те са идеалното решение за висока производи-
телност и ефективност при пръскането с минимално въздейст-
вие върху околната среда, гарантират високи резултати. Впе-
чатляващ се оказа хидравлично променящият се просвет от 1,2 
до 1,8 метра. Независимото управление на дюзите и секцион-
ният контрол са още един плюс за перфектната растителна за-
щита и прецизното подхранване на посевите. Осигуряват пер-
фектна работа за всеки посев независимо от стадия на растеж, 
правилно изпръскване и желани резултати. Управлението на 

променлива норма на изпръскване гарантира работният раз-
твор да бъде колкото трябва и където трябва. Технологиите са 
много усъвършенствани и иновативни. Чрез тях се постига ико-
номична, качествена и прецизна работа. 

Голям интерес предизвикаха сред земеделските производи-
тели пневматичните сеялки за директна сеитба на Salford. Ни-
ският разход на гориво и високата производителност са еднак-
во необходими на всички от бранша. А самият факт, че с 12-ме-
тровия захват може да бъдат засети 130 декара за час е впечат-
ляващ, коментираха хората. Подобна техника вече е много не-
обходима, тъй като позволява кампанията, независимо пролет-
ната или есенната, да приключи качествено и в срок при пре-
възходна производителност. От огромно значение е, че диско-
вите ножове са разположени пред изсяващите дискове, про-
никват в почвата и надробяват растителните остатъци. Така 
машината може да работи при необработени ниви, затрупани 
примерно от слама или царевичак. Ефективността на сеялките 
дори при трудни условия е изключителна, смятат фермерите. 

Римекс Технолоджийс е сред най-добрите доставчици на 
селскостопански машини. Компанията предлага техника, из-
ключително подходяща и напълно съобразена с българските 
условия, тя дава по-добрите резултати, от които стопаните имат 
нужда. Осигурява така необходимата конкурентоспособност на 
европейския и на световния пазар, бяха само малка част от ко-
ментарите на събралото се множество. От огромно значение са 
по-високите добиви, значително увеличената производител-
ност, намаленото технологично време на обработка, пониже-
ните разходи за гориво и поддръжка, осигурени от съвремен-
ните машини, допълваха хората.

Гостите на демонстрацията разгледаха отблизо и други ма-
шини от портфолиото на компанията, изложени на площадка-
та. Екипът на Римекс Технолоджийс отговори на всички зададе-
ни въпроси. 

Земеделците: Видяхме техника, създадена 
с грижа към хората и към природата



И какви са впечатленията на стопаните от видяното споде-
ля мениджърът на фирма „Колендро” ЕООД от Кнежа Пепа Въл-
чинкова.  Дружеството обработва около75 000 дка земя и си съ-
трудничи с Римекс, сега Римекс Технолоджийс, вече четвърт 
век. Вълчинкова има поглед върху техниката и защото пръскач-
ката Tecnoma е третата от серията, която фирмата има. 

- Това, което видяхме при експлоатацията на пръскачката на 
терен, зарадва и впечатли не само мен, но и колегите от Севе-
розапада, които присъстваха на демонстрацията. Техниката е 
добре замислена с идеята да помага на хората и да изпълнява 
своите функции. Всяко нововъведение в нея облекчава в голя-
ма степен работата. Добре е оформена като дизайн, красиво из-
глежда, а демонстрацията с преминаващ автомобил под нея бе-
ше приятната уникална изненада. В кабината механизаторът се 
чувства комфортно. Много практично са разположени всички 
бутони и клавиши на командното табло, които осигуряват цяла-
та необходима по време на процеса информация. Следят се ко-
личеството на използвания препарат и оставащото в резерво-
арите, препокриването на площите и избягването на дублира-
нето на обработените вече посеви, дава информация за коор-
динатите. Това са само малка част от плюсовете. Има още куп 
предимства, които гарантират успеха на стопаните и запазва-

нето на природата, съхраняването ѝ за идните поколения. Ка-
чеството на разпръскване е отлично, впечатляваща е система-
та за прибиране на крилата при придвижване. Използването на 
такива пръскачки наистина е удоволствие. Хората непременно 
трябва да ги видят.

Вълчинкова коментира и новостите, заложени в следващите 
модели на пръскачките Tecnoma. Хидравлично разпъване на 
преден и заден мост, хидравличната корекция на височината за 
всяко колело е много добра идея. Има опция за височината на 
всяко колело според терена, на който работи.

- Това са прекрасни нововъведения. Такава модернизация е 
за клиенти като нас, които обработват много трудни терени в 
пресечени местности. Много е вероятно да купим такъв модел 
за нашата фирма. 

Дружеството все още няма в машинния парк от пневматич-
ните сеялки за директна сеитба на Salford. Въпреки липсата на 
преки наблюдения от работата им, Вълчинкова е впечатлена от 
тях. Чула е мненията и на нейни колеги, които ги използват. На-
учила е повече и от екипа на Римекс Технолоджийс на демон-
страцията край Борован.

- Сеялките са високопроизводителни заради двойнодиско-
вата система на сеитба, а по-ниската мощност е само плюс в ра-
ботата им – намален е доста разходът на гориво. От колеги зная, 
че осигуряват качествена и равномерна кълняемост на зърно-
то. Рапицата дори пониква през по-дебел слой растителни ос-
татъци. Конструирани са така, че добре нарязват растителни-
те остатъци, след тях полето е равно и чисто. Притежават пре-
цизен контрол на дълбочината, работната им скорост е висока. 
Много е лесно регулирането на натиска на изсяващия ботуш, 
даже няма нужда от допълнителни инструменти. Дисковете No-
Till осигуряват перфектната обработка на почвата.

  Янка Апостолова

ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Влошените климатични условия в Северното полукълбо ще 
принудят селскостопанските производители да намалят посе-
вите с пшеница, но сравнително високата рентабилност от про-
изводството на тази важна за изхранването култура ще стиму-
лира увеличаването на площите с пшеница в различни части на 
света за пръв път през последните четири сезона, пише в есен-
ната прогноза на Международния съвет по зърното (IGC)

Факторът влага на почвата
В същото време в страните от ЕС, които общо реализират 

над 50% от световния износ на пшеница, високата износна це-
на през последните две години може да се окаже решаващ фак-
тор за увеличаване на площите с пшеница в Европа. В същото 
време качеството на реколтата може да бъде по-слабо заради 
дефицит на почвена влага, предупреждават от IGC.

След период на недостатъчно количество валежи в Русия 
дъждовете през септември са запълнили запасите от почвена 
влага. В края на септември е осъществена 67% от планираната 
сеитба на зимни култури (преимуществено пшеница), сочат по-
следните данни на центъра за анализи „Русагротранса“. Това оз-
начава, че темповете са по-високи от миналогодишните по това 
време. 

В Украйна има дефицит на почвена влага и там количествата 
на падналите валежи през септември са значително по-малки, 
отколкото в Русия. По данни на аграрното ведомство в Киев се-
итбата изостава и към края на септември е на ниво 32% от пла-
нираната. Това може да се отрази негативно върху реколтата, 
предупреждават аграрни специалисти.

Според данните на IGC в САЩ условията са благоприятни за 
сеитба и увеличаване на посевите със зимна пшеница, но това 
едва ли ще се случи, тъй като през последните години тенден-
цията е за намаляване на засетите площи с пшеница, поради 
което и износът от САЩ намалява. В края на септември темпо-
вете на сеене съответстват на миналогодишните норми.

Факторът цена
От началото на текущата селскостопанска година (от 1 юли) 

до 11 октомври износът на зърно от Русия е нараснал с 23.7%, 
до 16.885 млн. тона спрямо миналата 2017 г., когато Русия е из-
несла 13.647 млн. тона. Само експортът на пшеница е увели-
чен с рекордните 36.7% - до 14.426 млн. тона, сочат последни-
те данни на Министерството на селското стопанство в Москва. 
Миналата година Русия беше вторият най-голям износител на 
пшеница в света, но с тези темпове на нарастване на експорта 

най-вероятно ще застане начело по държави, тъй като износът 
на САЩ (най-големият износител за 2017 г.) ще бъде ограничен, 
защото според данни на Министерството на земеделието на 
САЩ засетите площи с пшеница през 2018 г. намаляват. Освен 
това експортната цена на руската пшеница с високо съдържа-
ние на протеин (12.5%) достигна 232 долара за тон, като се е 
увеличила с 2 долара само за седмица. А това според анализа-
торите от „Русагротранса“ е максимум за последните 3.5 годи-
ни. От юли до септември 2018 г. цената на пшеницата се дви-
жеше около 221 долара за тон и беше с около 32 долара за тон 
по-ниска спрямо цената през юли - септември 2017 г.

Добивите намаляват
Климатичните промени стават все по-решаващ фактор за 

бъдещите добиви от пшеница и преразпределяне на засетите 
площите с тази култура. Дъждовното лято в Западна и Централ-
на Европа, продължителното засушаване в края на пролетта 
и началото на лятото в Русия и Украйна и бурите и ураганите 
в Северна Америка значително намалиха добивите на пшени-

Място Държава Обем (%) Дял*

1 САЩ 6.1 млрд. 15,7%

2 Русия 5.8 млрд. 14,8%

3 Канада 5.1 млрд. 13,0%

4 Австралия 4.7 млрд. 11,9%

5 Франция 3 млрд. 7,7%

6 Украйна 2.8 млрд. 7,1%

7 Аржентина 2.4 млрд. 6,1%

8 Германия 1.6 млрд. 4,1%

9 Румъния 1.1 млрд. 2,9%

10 България 772.7 млн. 2,0%

11 Казахстан 660.8 млн. 1,7%

12 Литва 604.4 млн. 1,5%

13 Унгария 591.9 млн. 1,5%

14 Полша 538.9 млн. 1,4%

15 Чехия 479.9 млн. 1,2%

*Дял от световния износ
Източник: worldstopexports.com

ЗЪРНОТО

Площите с пшеница растат в 
различни части на света

10-11 Таблица Най-големи износителки на пшеница в 
света през 2017 г.

ца. Последните прогнозни данни на руското Министерство на 
селското стопанство сочат, че тазгодишната реколта ще бъде 
по-слаба от миналогодишната и ще бъде общо около 106 млн. 
тона, но заради миналогодишните запаси и по-високите цени 
износът ще се увеличава. Очакванията са от тазгодишната ре-
колта да бъдат експортирани между 30 и 35 млн. тона, обяви 
миналата седмица руският вицепремиер Алексей Гордеев.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) в своя ок-
томврийски анализ понижи прогнозата си за добивите от пше-
ница в света за сезон 2018/2019 с 2.08 млн. тона, до 730.92 млн. 
тона общо.

Това е с 27.82 млн. тона по-малко от реколтата през сезон 
2017/2018. Основният спад е в Австралия (с 1.5 млн. тона) и Ру-
сия (с 1 млн. тона). Макар и малко, с 210 хил. тона, е увеличена 
прогнозата за производството на пшеница в САЩ. 

Прогнозата за световното потребление на пшеница е нама-
лена с 460 хил. тона до 745.6 млн. тона най-вече поради намаля-
ването на консумацията на фуражи. В същото време прогнозата 
за световния експортен потенциал на пшеница на USDA е нама-
лена с 990 хил. тона - до 180.4 млн. тона. Това е с 870 хил. тона 
по-малко от миналия сезон. 

Занижена е и прогнозата за запасите на пшеница в света 
с 1.11 млн. тона - до 260.18 млн. тона. Това е с 14.67 млн. тона 
по-малко, отколкото през сезон 2017/2018. На практика поч-
ти цялото намаление на запасите ще бъде в Русия (с 1 милион 
тона) и в Австралия - с 600 хиляди тона по-малко. Това означа-
ва, че в тези две държави - големи износителки, ще бъдат уве-
личени площите с пшеница. 

Равносметката
Световният износ на пшеница по окончателни данни на Све-

товната търговска организация (СТО) за 2017 г., обобщени от 
worldstopexports.com, възлиза на 39 млрд. щатски долара, но 
намалява за последните пет години с 20.6% – от 2013 г. насам, 
когато експортът на пшеница в световен мащаб е оценен на 
49.1 млрд. долара. На годишна база – спрямо предходната 2016 
г. обаче износът на пшеница в света се е повишил с 6.8% в стой-
ностно изражение най-вече заради повишените експортни це-
ни.

По континенти - европейските страни са изнесли почти по-
ловината от общия експорт на пшеница в световен мащаб през 
2017 г. с общ обем 19,6 млрд. долара, или 50.2% от общото коли-
чество (виж таблицата). Следват Северна Америка (САЩ и Кана-
да, без Мексико) с дял от 29%. На Океания начело с Австралия 
се падат 11.9% от световния износ на пшеница. Латинска Аме-
рика (включително Карибите) осигурява 6.6%, а Азия още 2.1%. 
Незначителен дял се пада на Африка – до само 0.1% от продаж-
бите на световната пшеница.

Общо 15-те страни най-големи износителки на пшеница, 
сред които и България, изнасят 92.7% от общия експорт ка-
то стойност. От 2013 г. насам с най-голям ръст на износа са Ар-
жентина (+221.7%), Русия (+66.3%), Украйна (+45.9%) и Полша 
(+12.9%).

Страните, които отчитат спад на износа на пшеница, са 
Франция   (-51.2%), Казахстан (-47.3%), САЩ (-41.8%), Германия 
(-40.8%) и Австралия -(22,1%).

  Боряна Семкова
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Веднъж на 10 години трябва да бъдат преброявани земе-
делските стопанства в ЕС, според правилата на Европей-
ската комисия. Същото изискване е поставено и от Орга-
низацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), а в само-
то преброяване в България пряко са ангажирани Министер-
ството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и струк-
турите му, както и други ведомства, организации и органи 
на местното управление. 

Веднага след като беше обявено, че преброяването ще се 
проведе през 2020 г., в интернет се появиха различни мне-
ния, повечето от които негативни, че това не е нужно, 
тъй като ДФ „Земеделие“ разполага с всички актуални дан-
ни за обработваемите площи, предоставени от службата 
„Агростатистика“, както и Националния статистически 
институт, който обявява всяка година подробни данни за 
пазара на земеделска земя. Не са и малко хората, които оп-
ределиха предстоящото преброяване за губене на време на 
реално работещите земеделци и „прекрасна възможност за 
точене на пари“ за държавни служители.

Според аграрното ведомство обаче 

целта на преброяването
е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана инфор-
мация за структурата на земеделските стопанства в стра-
ната. Преброяването ще предостави данни за броя, типа 
и размера на земеделските стопанства, за юридическия ста-
тут, за използването на земята, за отглежданите селско-
стопански животни, за работната сила и други доходонос-

ни дейности на стопанството, за биологичното земеделие 
и за сградите за животни и управление на оборския тор. 

Събраните при преброяването статистически данни 
ще се използват от широк кръг от специалисти във власт-
та и извън нея. Въз основа на събраната информация ще се 
взимат управленски решения и ще се разработват страте-
гии и политики в областта на земеделието. На базата на 
тези данни се определят и субсидиите.

Как ще стане преброяването
На 10 май 2018 г. посланиците на Европейския съюз потвър-

диха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между 
Българското председателство на Съвета и представители-
те на Европейския парламент и Европейската комисия от-
носно модернизирането на европейската рамка за събиране на 
интегрирана статистика на земеделските стопанства. 

Заключителните преговори между ЕП, Съвета и Еврос-
тат за постигане на съгласие за окончателния компромисен 
текст на предложения регламент се проведоха на 11 април 
2018 г., като от страна на Българското председателство 
Съветът се представляваше от Сергей Цветарски, пред-
седател на Националния статистически институт. По-
стигнатият компромис гарантира баланс между осигурява-
не на гъвкавост за бързо променящите се нужди от ста-
тистически данни при изготвяне на политиките в отра-
съла и гарантирането на приемливи граници на разходите 
и натоварването на респондентите и администрациите.

Освен това новият регламент за интегрирана статис-

тика на земеделските стопанства ще представи рамка-
та за събиране, обработка и разпространение на данни за 
структурата на земеделските стопанства. В този доку-
мент се определят правилата за провеждане на преброя-
ването на земеделските стопанства през 2020 г. и за след-
ващите изследвания на структурата на земеделските сто-
панства през 2023 и 2026 г. Подробно са посочени промен-
ливите, за които се събират данни от земеделските стопа-
ни и от наличните административни източници.

Надеждни и сравними данни, основани на 
доказателства, са основата за разработване на 
политики за развитие на земеделския отрасъл. С 

тези подобрени правила ще разполагаме с по-добра 
статистика на ниво стопанство за изпълнението 

и наблюдението на Общата селскостопанска 
политика, без допълнително натоварване при 

събирането на данни спрямо предходните периоди,


заяви след приемането на споразумението от аграрните 
министри на ЕС ротационният председател на Съвета, 
българският министър Румен Порожанов.

Чрез рационализиране и актуализиране на начина на 
събирането на данни на ниво земеделско стопанство в 
единна рамка новите правила подобряват прилаганите 
досега от държавите членки, като предоставят повече 
гъвкавост при ползване на новите информационни тех-
нологии.

Какво предстои 
Следващите стъпки включват гласуване на първо че-

тене на регламента от Европейския парламент и впо-
следствие приемане от Съвета. Регламентът ще влезе 
в сила след публикуването му в Официалния вестник на 
ЕС.

На 5 септември 2018 г. МЗХГ обяви обществено до-
питване за концепция на законопроект за преброяване на 
земеделските стопанства в Република България през 2020 
г. Поканени са всички заинтересувани страни да дадат 
становища и коментари по концепцията на Законопро-
ект за преброяване на земеделските стопанства в Репу-
блика България през 2020 г. Концепцията съдържа норма-
тивни предложения за: методите за събиране на данни; 
обхвата на изследването – обект на наблюдение; данни-
те, които се събират за земеделските стопанства; за-
дължителното участие на стопаните и ръководители-
те на земеделските стопанства; етапите, органите на 
преброяване и техните задължения; поверителността 
на данните и опазване на тайната;   финансирането на 

преброяването; административно-наказателните раз-
поредби. 

Крайният срок за предложенията изтече на 5 октом-
ври. Ако има постъпили предложения, те ще бъдат обоб-
щени и анализирани от работна група към МЗХГ, която 
ще разработи законопроекта за преброяването. 

 КАКВО ПОКАЗА ПРЕДИШНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

Предишното преброяване се проведе през 2010 г., като за 
целта беше приет и специален закон, то показа:

  357 074 земеделски стопанства стопанисват земедел-
ска земя, а 279 716 стопанства отглеждат селскосто-
пански животни, птици и пчели. Най-големи са броят и  
относителният дял на земеделските стопанства, които 
едновременно обработват земеделска земя и отглеж-
дат животни, птици и пчели – 266 691, или 72% от об-
щия брой.

  13 148 са земеделските стопанства без използвана зе-
меделска площ (ИЗП), от тях 13 026 отглеждат селско-
стопански животни, а останалите отглеждат гъби, бу-
би, други животни или имат люпилни. В земеделските 
стопанства без ИЗП се отглеждат около 46% от пребро-
ените птици, 44% от свинете, 8% от говедата- Консул-
тационен документ за концепция на законопроект за 
преброяване на земеделските стопанства в Република 
България през 2020 г.

  3.125 млн. хектара е обработваемата земя, през 2010 г. 
достига до 3.125 млн. ха, което представлява увеличе-
ние спрямо 2007 г. със 17.3% вследствие на включване 
на площи със земеделски култури и угари. ИЗП, полз-
вана индивидуално от стопанствата, отчетена по вре-
ме на преброяването през 2010 г., е в размер на 3.62 
млн. ха.

Данните от 2010 г. за броя на стопанствата и използва-
ната земеделска площ ясно очертават две тенденции:

  от една страна, се наблюдава значително намаление на 
броя на земеделските стопанства – с 25% спрямо из-
следването през 2007 г.

  от друга страна, ИЗП нараства с около 19% (без общи-
те площи). Тези противоположни тенденции водят до 
увеличение на средната площ, използвана в едно зе-
меделско стопанство, с над 60% – от 6.3 ха през 2007 
на 10.13 ха (за стопанствата с ИЗП) през 2010 г., което 
свидетелства за засилване на процесите на уедрява-
не на стопанствата и ползваните поземлени участъци, 
вследствие от политиките за подпомагане на земедел-
ските стопанства. - 738.9 хиляди са лицата заети в зе-
меделието през 2010 г., което е с 22% по-малко в срав-
нение с броя на работилите в стопанствата през 2007 г.

  389.1 хиляди са годишните работни единици и намаля-
ват със 17%. Този процес е резултат от намалението на 
броя на стопанствата.

АГРОСТАТИСТИКАТА

Как ще се броят земеделските 
стопанства
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РЕКОЛТАТА

Целта на настоящата работа е да се про-
следят измененията на слънчогледова-
та култура в България като площи, сред-
ни добиви и производство на слънчоглед 
в един продължителен период от 45 годи-
ни - от 1970 до 2015 г. Това ще позволи не-
говата характеристика в контекста на дъл-
боките организационни, икономически и 
политически преобразования на селското 
стопанство в страната. Набирането на дан-
ни за слънчогледовото производство беше 
извършено с помощта на новия статистиче-
ски модел на Фаостат (Faostat Agriculture 
Statistics Explore data, 2016). За началния пе-
риод до 1980 г. са използвани данни през 
петгодишни периоди, за следващия пери-
од до 2010 г. през 2 години, а до 2015 г. - ед-
ногодишни. Последните са проверени и по-
твърдени с данни от Агростатистика при 
МЗХ. До момента на написване на публи-
кацията нямаше консолидирани данни за 
2016 и 2017 г.

Слънчогледът в света и ЕС
Глобалното производство на маслодай-

ни семенни култури е в следния намаля-
ващ ред: соя, рапица, слънчоглед, памук и 
фъстък. Общото производство на масло-
дайни семена в света в периода от 2013 до 
2017 г. нараства от 504.2 до 587.6 млн. тона 
(+11.7%/), а това на слънчогледови семена 
- от 41.5 до 47.4 млн. тона (+11.4%), пред-
ставляващи средно 8.2% от общото количе-
ство на маслодайни семена. Най-големият 
източник на растително масло обаче през 
последните десетилетия са плодовете на 
африканската маслодайна палма, което за 
5-годишния период нараства от 59.3 до 66.9 
млн. тона (+11.3%), представляващи 34.3% 
от общото производство на масло.

Слънчогледът е традиционно основната 
и най-важна маслодайна култура в Бълга-
рия и втората по значение в ЕС-28 след ра-
пицата. В глобален мащаб той е на четвър-
то място след маслодайната палма, соята 
и рапицата. Най-големите производители 
на слънчоглед в света са Украйна и Руската 
федерация съответно с 15.2 и 10.9 млн. то-
на, или с 33.3% и 23.7% от глобалното про-
изводство. Следват Аржентина, Румъния и 

България - съответно със 7.7, 2.2, 2.1 млн. 
тона).

ЕС-28 като цяло произвежда 9.2 млн. то-
на, или 18.85% от световната продукция 
(фиг. 1). На първите места са Румъния и Бъл-
гария, които в отделни години разменят 
местата си. С над 1 млн. тона в намаляващ 
ред следват Франция, Унгария и Испания. 
Близо до 1 млн. е Испания. С малко произ-
водство под 0.25 млн. тона са Гърция, Сло-
вакия, Хърватия и под 0.1 млн. тона - Ав-
стрия, Германия, Чехия и Португалия. 

Промени на слънчогледа в 
България след 1970 г

В следващите 3 фигури са проследе-
ни по години площите, средните добиви и 
производството на двете култури. Следва 
да се отбележи, че в диапазона от 1970 до 
2015 г. статистическите показатели за трите 
параметъра на слънчогледовото производ-
ство са използвани за нееднакви временни 
периоди: до 1980 г. през 5 години, от 1980 
до 2010 г. през 2 години и след 2010 г. - еже-
годно. 

 Площите със слънчоглед показват трай-
на и силно изразена тенденция за повише-
ние в периода между 1970 и 2015 г. - от око-
ло 2.5 млн. дка до 1990 г. до над 8 млн. през 
2013-2015 г. , или едно около 3.5-кратно 
увеличение. В този широк диапазон се оч-
ертават следните периоди:

Постоянно ниво от 2.5-2.8 млн. декара от 
1970 до 1992 г. Това е време на относително 
постоянно ниво на основните земеделски 
култури, със спазване на приети огранича-
ващи изисквания за размера на слънчогле-
довите площи в рамките на сеитбообръще-
нието.

Рязко повишаване до около 5 млн. де-
кара през периода до 2000 г., следвано от 
слабо намаление до 4.7 млн. през 1992 г. 
През този период настъпват процесите на 
упадък на българското земеделие, изра-
зяващ се в отпадането на редица полски 
култури (захарно цвекло, лен, коноп), сил-
но редуциране на други (фуражни, плодо-
ви и зеленчукови) и рязко намаляване на 
домашните животни. Освободените пло-
щи частично се заемат предимно със слън-
чоглед и по-късно с рапица. Получава се 
рязко доминиране на зърнените житни и 
маслодайните култури с нарушаване на ос-
новни сеитбооборотни изисквания и силно 
изразена тенденция към монокултурност.

 Подчертано силно увеличение на пло-
щите със слънчоглед след 2002 г. от око-
ло 6 млн. до максимум от 8.8 млн. дка през 
2013 г. и поддържане на повече от 8 млн. 
дка в следващия период. Така слънчогледът 
става втората култура по площ в България 
след пшеницата.

През 45-годишния период средните до-
биви на слънчоглед за страната варират в 
широките граници от 83 кг/дка през 2002 
до 235 кг/дка пред през 2015 г., т.е. около 
2.8-кратно увеличение. В този широк ин-
тервал се очертават следните периоди:

Колеблив ръст от 140 кг/дка през 1970 
до максимум 202 кг/дка до 1986 г.

Подчертан непрекъснат спад до 83 кг/
дка през 2012 г. (2.4-кратен) при двукратно 
по-големи площи със слънчоглед

Добре изразена тенденция за увелича-
ване на средните добиви до 235 кг/дка, с 
известни колебания по години

Общо взето, през периода след 2010 г. 
се получават по-високи добиви от 200 кг/
дка с изключение на 2 години 

Производство на слънчоглед 
Производство на слънчогледово семе 

(фиг.4)
Производството на слънчогледово се-

ме през периода 1970 – 2015 г. варира от 
от 0.37 млн. тона през 1990 до1.97 млн. то-
на през 2014 г. В този широк диапазон мо-
гат да се разграничат следните сектори:
 Традиционното ниво от 0.4-0.5 млн. то-

на през първите седем години до 1988 
г.

 Лек спад до около 0.38 млн. в следва-
щите две години

 По-високо производство в границите 
на 0.42-0-60 млн. тона до 2002 г. Леко 
увеличеното производство е резултат 
от съчетанието на по-големи площи с 
намаляващи средни добиви

 След връщане на производството до 
0.42 млн. тона през 2002 г. следва об-
ща тенденция за увеличаване на про-
изводството до максимума през 2014 г., 
с известно колебание през 2012 и 2013 г. 
Ръстът на производство е получен от съ-
четанието на по-големи площи и средни 
добиви.

 След 2006 г. производството на слънчо-
глед у нас надминава 1 млн. тона – то се 
доближава или изравнява и дори в от-
делни години надминава това на Румъ-
ния

 България става най-големият износител 
на слънчогледово семе в ЕС-28.

Дискусия
Вследствие на високата рентабилност 

площите на слънчоглед бързо нараснаха и 
България е между водещите страни по про-
изводство и износ на семе и олио. Съще-
временно е известно, че културата се на-
пада от няколко опасни и икономически 
важни болести: мана, склеротийно увяхва-
не, склеротийно гниене, мана, черни петна, 
(фома), сиви петна (фомопсис), алтерна-
рия, септория и различни видове гниене на 

питите. Те нанасят сериозни поражения 
върху количеството и качеството на добива 
(виж приложението). 

Като следствие традиционната агроно-
мическа наука отнася слънчогледа към кул-
турите със силно изразена непоносимост 
след себе, с изискване да идва след себе 
си в сеитбооборота след най-малко 3-4 го-
дини. След като площите със слънчоглед 
надминаха 8 млн. декара и той стана втора-
та култура след пшеницата, стана очевидно, 
че това не може да се спазва. Положението 
се усложнява още с включването на рапи-
ца в сеитбообръщението, която има сходни 
изисквания със слънчогледа.

Възниква естественият въпрос защо въ-
преки неспазването на сеитбооборотните 
изисквания през последните години се по-
лучават относително добри добиви. Въз-
можните фактори за това са следните:
 Подобрена технология чрез по-добра 

система на обработка на почвата
 Усъвършенствана система за борба с бо-

лестите и вредителите чрез внедряване-

то на нови по-съвършени фунгициди и 
инсектициди. Това обаче увеличава раз-
хода и опасността от интензивната хими-
зация 

 Създаване на слънчогледови хибриди с 
по-голяма устойчивост към основните 
болести на слънчогледа. 
Проблемът обаче има и друга страна. В 

ЕС-28 България е страната с най-голям про-
цент на зърнени житни и маслодайни кул-
тури в сеитбооборота, което характери-
зира земеделието ни със силно изразена 
монокултурност. Това е за сметка на други 
групи култури, които силно намаляха или 
отпаднаха. И двете групи култури са почти 
напълно механизирани, но с ниска доба-
вена стойност и в икономическия смисъл 
на думата са слабо интензивни. Заедно със 
слънчогледовото и рапичното семе се из-
нася и протеиновият компонент - протеи-
новото брашно, което внасяме като соев 
протеин за нашето слабо развито животно-
въдство.

 Проф. дсн Петко Иванов

Бум на слънчогледовото производство в България

На фона на продължаваща криза в българското земеделие като цяло и в частност на редица сектори слънчогледът 
е най-прогресиращата култура като площ, средни добиви и производство. В продължителния период след 1970 
г. слънчогледовото производство на страната преминава през сложни промени на възход и падения, свързани 

със сложилите се дълбоки политически и икономически трансформации на българската икономика след 1990 г. 
След дълбоката депресия след 1990 до 2004 в следващите години настъпи рязко увеличение на площи и добиви. 

Възниква обаче основателният въпрос доколко този ръст е обоснован агротехнически и екологично. 

Фиг. 1 Производство на слънчогледово семе в страни на ЕС-28 (9,17 млн. тона)
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Фиг. 2 Реколтирани площи със слънчоглед в България от 1970 до 2015 г. - млн. декара
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Фиг. 3 Средни добиви от слънчоглед в България от 1970 до 2015 г. - кг/декар
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Фиг. 4 Производство на слънчогледово семе в България от 1970 до 29015 г. - млн. тона
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Дигиталните иновации са бъдещето 
на земеделието в ЕС

ФЕРМЕР ЕКСПО 

Д о дни ще изпратим за нотификация в ЕК държавна по-
мощ за малки мандри и кланици с поемане на 50% от 

разходите. Това съобщи министърът на земеделието, хра-
ните и горите Румен Порожанов при откриването на из-
ложението „Фермер ЕКСПО“ в гр. Раковски. След това се 
очаква до около 2 месеца схемата да започне да функциони-
ра и да бъдат изготвени правилата за участие в нея. Цел-
та е да се подпомогнат малки и средни фермери и организа-
ции на производителите да преработват и реализират са-
ми продукцията си. Министърът припомни, че в новия ев-
ропейски бюджет след 2020 г. за българските земеделци ня-
ма да има намаление. 

„Подобни животновъдни изложения като това в Раков-
ски са обречени на успех при съчетанието на животни с 
традиционните храни и прекрасното вино от Пловдив-
ския регион. Министерството винаги ще подпомага подоб-
ни събития“, заяви още министър Порожанов. В открива-
нето на изложението участваха и еврокомисарят  по ци-
фровата икономика и общество Мария Габриел и евродепу-
татът Владимир Уручев. 

Това е симбиоза и превъплъщение на традиции 
и поглед към бъдещето. Новите технологии 

не са в противоречие с традиционните 
отрасли като земеделието,


каза Мария Габриел.

Иновациите в животновъдството бяха фокусът на 
второто издание на изложението „Фермер Експо Раковски 
2018“, което се проведе на 13 октомври в гр. Раковски. Ор-
ганизатори на събитието бяха Съюзът на производители 
„Фермерско мляко“, Министерството на земеделието, хра-
ните и горите, евродепутатът Владимир Уручев, община 
Раковски и Институтът за агростратегии и иновации.

За пръв път участниците и посетителите на изложе-
нието имаха възможност да се запознаят с примери за ино-
вации и да обменят практична информация с представи-
тели на оперативни групи в рамките на Европейско парт-
ньорство за иновации за земеделска производителност и 
устойчивост

Светлана Боянова, председател на Института за агрос-
тратегии и иновации, беше модератор на панела „Инова-
ции и дигитализация в земеделието – предизвикателства 
пред сектор животновъдство в контекста на бъдещата 

ОСП 2021 - 2027“. Представителят на EIP-AGRI Service 
Point към Европейската комисия Кико Онега запозна учас-
тниците в конференцията с резултатите от последния 
доклад на Фокус групата по животновъдство от Европей-
ското партньорство за иновации за земеделска производи-
телност и устойчивост. „Дигиталните иновации са бъде-
щето на земеделието в ЕС и особено голям е техният по-
тенциал в сектора на животновъдството, заяви Светла-
на Боянова. В последните години основният акцент в жи-
вотновъдството беше върху осигуряването на финансира-
не за сектора. Ето защо смятам, че освен силното финанси-
ране на сектора е важно животновъдите да се пробудят за 
иновациите, които също могат да увеличат печалбата на 

техните стопанства“, подчерта Светлана Боянова. Тя до-
пълни, че „животновъдството има нужда от нов тласък, 
който да подпомогне животновъдните стопани да бъдат 
по-печеливши редом с директната подкрепа на техния биз-
нес. Затова е важно да се говори и да се черпи опит от по-
напредналите и да се търсят нови решения. 

Испански опит
Проектът на Оперативната иновативна група от Ис-

пания „Използване на метан в говедовъдни ферми“ е част 
от проекта EURODAIRY, който се изпълнява по програма 
„Хоризонт 2020“ в партньорство с още 21 организации с 
координатор Бордът за развитие на земеделието и гради-
нарството в Обединеното кралство. Целта на проекта 
на испанската оперативна група е да служи като пример за 
добри земеделски практики за млечните ферми в Галисия, за 
да се намалят емисиите на метан в животновъдството и 
въздействието им върху околната среда, както и да се гене-
рира енергиен ресурс, който да се оползотворява във ферма-
та. На второ място проектът цели да се подобри управле-
нието на отпадъчните води при млекопроизводството. 
Разработена е евтина система за събиране, сепариране и по-
чистване, предназначена за оползотворяване на генерирания 

газ в торохранилището, а отработеният биогаз е енерги-
ен източник, който може да бъде оползотворен в стопан-
ството.

В рамките на изпълнението на проекта към момента се 
работи по оценка на системите за управление на отпадъч-
ните води, разработена е пилотна система за събиране на 
газ и се провеждат газоизмервателни тестове.

Координатор на проекта е Асоциацията на агро-храни-
телните кооперативи в Галисия (AGACA) и се реализира в 
партньорство с технологичния център EnergyLab, Научния 
факултет на университета във Виго, компанията за метро-

логично и контролно оборудване. В проекта на оперативна-
та група е включена млечна ферма, основана през 1998 г., коя-
то се състои от 5 стопанства с обща площ 130 ха, отглеж-
дащи 250 млечни крави с производство на 2500 тона мля-
ко годишно.

Френски проект 
SOS PROTEIN е съвместен проект на два региона със сил-

но развито животновъдство във Франция - Бретан и Пеи 
дьо ла Лоар. Основна цел на проекта е устойчивото задово-
ляване на собственото производство на протеинови кул-
тури и провеждане на изследвания за преодоляването на ев-
ропейските тенденции от все по-голямата нужда от внос. 

Тази програма за протеинова автономия на фермите в за-
падната част на Франция е изградена върху четири проекта 
на Оперативни групи, свързани с осигуряването на проте-
инови култури като грах, лупина и бакла; производството 
на високопротеинови фуражи; оптимизирана смилаемост 
на азотната фракция и оценяване на териториалното въз-
действие на различни стратегии за постигане на основни-
те цели.

В рамките на изпълнението на проекта се разработва но-
во колективно знание и се споделя ноу-хау сред всички заин-
тересовани страни – фермери, изследователи, инженери и 
техници. Установяват се връзки между дейностите и раз-
работките на национално ниво с тези на европейско рав-
нище посредством Европейското партньорство за ино-
вации, а знанията се превръщат в инструменти за разви-
тие на фермерите. Координатор на проекта SOS PROTEIN 
е „Западен агрономически център“ във Франция, а в четири-
те проекта са включени общо 80 организации – икономиче-
ски партньори, професионални земеделски организации и из-
следователски и образователни звена. 
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Опростени правила за прехраната 
и селското стопанство прие 

Еврокомисията

ОСП

Опростените правила и по-гъвкави-
ят подход ще гарантират, че с об-

щата селскостопанска политика (ОСП) 
се постигат реални резултати — подпо-
магат се земеделските стопани и се на-
сърчава устойчивото развитие на сел-
ското стопанство в ЕС. Това са възло-
вите елементи, залегнали в основата на 
приетото в края на ноември 2017 г. от 
Европейската комисия съобщение от-
носно „Бъдещето на прехраната и сел-
ското стопанство“, в което са изве-
дени начините да се гарантира, че най-
дългогодишната обща политика на ЕС 
е подготвена за бъдещите предизвика-
телства.

До опростените правила се стигна 
след проведените консултации относ-
но бъдещето на ОСП, за да се устано-
ви кои елементи от настоящия є фор-
мат могат да бъдат опростени и мо-
дернизирани. По време на тримесечния период на консул-
тации Европейската комисия получи над 320 000 отгово-
ра, предимно от отделни лица. При консултацията бе ус-

тановено, че повечето участници желаят да запазят силна 
ОСП на равнището на Европейския съюз, но смятат за не-
обходимо тя да бъде по-опростена и по-гъвкава, както и на-
сочена в по-голяма степен към посрещането на най-важни-
те предизвикателства, а именно осигуряването на добър 
жизнен стандарт за земеделските стопани, опазването на 
околната среда и борбата с изменението на климата.

Целта е с общата селскостопанска политика да се по-
стигат реални резултати — подпомагат се земеделските 
стопани и се насърчава устойчивото развитие на селско-
то стопанство в ЕС.

Водещата инициатива е държавите членки да поемат 
по-голяма отговорност, когато решават как и къде да ин-
вестират средствата си по линия на ОСП, за да постиг-
нат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, 
изменението на климата и устойчивото развитие.

Запазва се двустълбовата структура
Чрез опростения и по-гъвкав подход ще бъдат набелязани 

подробни действия за постигането на тези цели, договоре-
ни на равнището на ЕС, става ясно от съобщението на Ев-
ропейската комисия. Двата стълба (директни плащания и 
пазарни мерки и развитие на селските райони) са два допълва-

щи се аспекта на ОСП, които остават в сила. Те структу-
рират ОСП около два основни вида интервенции. Първи-
ят стълб подкрепя селскостопанските производители на го-
дишна основа под формата на преки плащания и пазарни мер-
ки, които са в съответствие с основните правила и цели в 
областта на околната среда. Вторият стълб е многогоди-
шен и гъвкав инструмент за инвестиции, по-добре адапти-
ран към местните особености на всяка държава членка, по-
специално за подпомагане на по-дългосрочни проекти.

Така всяка държава от ЕС ще разработи свой собствен 
стратегически план, одобрен от Комисията, в който ще 
определи как възнамерява да постигне целите. Вместо вър-
ху съответствието с изискванията акцентът ще бъде по-
ставен по-скоро върху наблюдението на напредъка и гаран-
циите за това финансирането да бъде насочено към пости-
гане на конкретни резултати. Преминаването от общова-
лиден към индивидуализиран подход означава, че самата по-
литика, както и въздействието є върху реалния живот ще 
бъдат по-близо до хората, които я прилагат на практика.

Преките плащания остават
Подкрепата за земеделските стопани ще продължи по-

средством системата за преките плащания. Съобщението 
не е в разрез с резултатите от дебата относно бъдещето 
на финансите на ЕС, нито с предложението за следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР). В него са разгледани, 
макар и неизчерпателно, някои възможности за гарантира-
нето на справедлива и по-целенасочена подкрепа на доходи-
те на земеделските стопани.

Изменението на климата и натискът върху природните 
ресурси ще продължат да оказват влияние върху селското 
стопанство и производството на храни. Бъдещата ОСП 
следва да бъде отражение на по-амбициозни цели по отно-
шение на ефективното използване на ресурсите, грижата 
за околната среда и действията в областта на климата.

Какво включват останалите предложения
Ето и най-важните пет от тях:

  насърчаване на използването на модерни технологии за 
подпомагане на земеделските стопани по места и пови-
шаване на прозрачността и сигурността на пазара

  акцентиране върху възможностите да се насърчат мла-
дите хора да започнат селскостопанска дейност съобраз-
но условията в конкретните държави членки, например 

в областта на поземленото данъчно облагане, планиране-
то и развитието на уменията

  намиране на решения във връзка с опасенията на гражда-
ните по отношение на устойчивото селскостопанско 
производство, включително здравеопазването, хранене-
то, разхищението на храни и хуманното отношение към 
животните

  стремеж към съгласувани действия между различните 
политики в съответствие с глобалното измерение, по-
специално по отношение на търговията, миграцията и 
устойчивото развитие

  създаване на платформа на равнището на ЕС за управле-
ние на рискове с цел намиране на най-добрите начини да 
се помогне на земеделските стопани да се справят с неси-
гурността, произтичаща от изменението на климата, 
нестабилността на пазара и други рискове.

Какви са следващите стъпки
Вече приключиха обсъжданията и работата по конкрет-

ните цели, структурата и създаването на бъдещата поли-
тика успоредно с работата по следващата многогодишна 
финансова рамка. Предстои да се осъществи оценка на въз-
действието, в която ще се изследват различните възмож-
ности чрез използване на данните, събрани от заинтересо-
вани страни и граждани и по време на различни форуми по 
темата. Очакват се законодателни предложения на Коми-
сията за следващата МФР относно бъдещата ОСП. Те бя-
ха подготвени още по времето на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС.

  Боряна Вулова

Визията на Европейската комисия за новата Обща селскостопанска политика е „еволюция, а не 
революция“, казаха заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен (вляво) и комисарят 
Фил Хоган при представянето на новите правила в Брюксел

КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

Кой иска да измерва своите плетове, понеже „Брюксел е казал та-
ка“? Защо един италиански производител да спазва същите еколо-
гични изисквания като своя финландски колега, въпреки че двама-
та работят в много различни условия? Това са най-често задаваните 
въпроси, а ето и отговора: В бъдещата ОСП ще има общи цели и на-
бор от мерки за постигане на посочените цели. От този общ набор 
от мерки държавите членки на национално или на регионално рав-
нище ще могат да избират предпочитания от тях набор от варианти 
за постигане на определените на равнище ЕС цели.

Преминаването от универсален към индивидуализиран подход 
означава, че изискванията на ЕС ще бъдат сведени до стриктен ми-
нимум. Действителните нужди на място ще се оценяват и включ-
ват от държавите членки в стратегически план на ОСП, одобрен 
на равнище ЕС. Подобряването на земеделските консултантски ус-
луги и пълното прилагане на геопространствени заявления за по-
мощ допълнително ще подпомогнат опростяването на кандидат-
стването за помощ и изпълнението на инвестиционните мерки.

КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ТОЗИ НОВ ПОДХОД НА ПРАКТИКА?

Съюзът трябва да определи основните параметри на политика-
та въз основа на целите на ОСП, като се изпълняват задълженията 
по Договора за ЕС, но също и вече договорените цели и целеви по-
казатели, например в областта на околната среда, изменението на 
климата (COP 21) и редица цели за устойчиво развитие.

Всяка държава членка трябва да определи „стратегически план за 
ОСП“, в който ще бъдат включени действия по стълб I и стълб II. 
Чрез този план действията в рамките на ОСП ще бъдат приспосо-
бявани индивидуално за максимален принос към целите на ЕС, ка-
то се отчитат по-добре местните условия и нужди спрямо тези цели 
и показатели. В същото време държавите членки ще имат по-го-
лямо влияние при изготвянето на рамката за съответствие и кон-
трол, прилагана спрямо бенефициерите (включително проверките 
и санкциите).

Тези стратегически планове ще бъдат подготвяни не изолирано, а в 
рамките на структуриран процес, а комисията ще ги оценява и одо-
брява. По този начин ще се увеличи максимално приносът на ОСП 
към приоритетите и целите на ЕС и към постигането на целите на 
държавите членки в областта на климата и енергетиката. 

Държавите членки ще носят по-голяма отговорност и ще се отчитат 
по-стриктно за това как постигат целите и договорените показате-
ли, но същевременно новият подход ще продължи да осигурява 
равнопоставени условия, запазвайки общия характер и двата стъл-
ба на политиката.



Водещата инициатива е държавите членки да 
поемат по-голяма отговорност, когато решават 
как и къде да инвестират средствата си по линия 

на ОСП, за да постигнат амбициозните общи 
цели, свързани с околната среда, изменението 

на климата и устойчивото развитие.
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 Пенка Каменова

ОТЛИЧНО  
 

ЗА ВАС!

СЕРВИЗИРАНИ МАШИНИ  
ВТОРА УПОТРЕБА С ГАРАНЦИЯ  
ЗА КАЧЕСТВО ОТ РИМЕКС

ПРЕДСЕЗОННА ОФЕРТА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИЗИНГ

Новият DURON™
следващо поколение в защитата на Вашата техника

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

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
С одобрения по

АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през 
януари 2019 г.
9 - 12 януари, 
Лозана, 
Швейцария  
Swiss Expo 
Професионален фер-
мерски панаир с меж-

дународен конкурс за говеда поставя всяка година началото 
на аграрните изложения в Европа, което 
обединява всички професионалисти в областта на селско-
то стопанство. Всяка година организаторите посрещат над  
25 000 гости и повече от 140 изложители както в областта на 
агротехниката, така и на най-добрите породи животни в света. 
Изложението е професионална платформа за демонстрация 
и дискусии за всички аграрни сектори, включително и храни-
телно-вкусовата индустрия и свързаните с тях технологии и 
доставчици, както и най-новите иновации в сектора. Органи-
заторите се стремят да предоставят възможност да се изявят 
земеделски стопани-новатори.
www.swiss-expo.com

15 - 19 януари, Анжер, Франция. Sival. 
С традиционно участие на повече от 420 изложители и над  
22 000 посетители всяка година Sival е единственото Търгов-
ско изложение за растениевъдство във Франция, което пред-
ставя най-новите постижения в оборудването и услугите за 
всички растителни сектори: лозарство, енология, градинар-
ство, овощарство, зеленчукопроизводство, семена, аромат-
ни растения, гъби и тютюн. Своята продукция показват воде-
щи производители на селскостопански машини, на препрати 
за растителна защита, управление и рециклиране на отпадъ-
ци. Сред постиженията на Sival са световните производители и 
доставчици на семена и разсади.
www.sival-angers.com

18 - 27 януари, Берлин, 
Германия. Internationale 
Grüne Woche Berlin. 
Това е най-голямата в света ежегод-
на и единствена по рода си меж-
дународна изложба на хранител-
но-вкусовата, селскостопанската и 
градинарската промишленост, коя-
то ще се проведе за 84-ти път (пър-
вото издание е в далечната 1926 г.). 
Възобновяемите ресурси, биоло-
гичното земеделие, екологичното 
градинарство и бъдещето на разви-

тието на селските райони са актуални през последните години 
на Международната зелена седмица, на която се срещат пред-
ставители на аграрните министерства на повече от 80 държа-
ви по света и световни производители в областта на селското 
стопанство и хранителната индустрия. Всяка година организа-
торите избират по една партньорска държава - през 2019 г. ще 
бъде Финландия, а през 2018 г. за пръв път беше България.
www.gruenewoche.de/

23 - 26 януари, 
Будапеща, 
Унгария 
Agro+ 
Mashexpo 
И през 2019 г. органи-

заторите на най-голямото професионално изложение за сел-
ско стопанство в Унгария ще представят последните новости и 
тенденции за фермерите и се надяват да привлекат като през 
2018 г. над 350 изложители – производители и дистрибутори, 
които представиха на повече 40 000 квадратни метра излож-
бена площ най-новата продукция на световни марки. Заедно 
с Agro+Mashexpo ще се проведе и панаирът Унгарско гради-
нарство, лозарство и винарство. Деловата програма предвиж-
да презентации, семинари и конференции по актуални теми и 
проблеми на аграрния сектор.
www.agromashexpo.hu

23 - 24 януари, 
Зволе, Холандия 
Bio-beurs
 Холандският панаир 
за биопродукти е за 
онези производители 
и търговци, които са 

ориентирани към биологично чисто производство и храни и 
могат да популяризират по привлекателен начин своя бизнес. 
Панаирът, който за два дни привлича над 10 000 посетители, е 
за: ресторантьори, заведения за обществено хранене, консул-
танти, доставчици и държавни агенции; предприемачи, които 
произвеждат селскостопански биологични продукти, храни и 
нехранителни стоки. Деловата програма предвижда лекции, 
семинари конференции и специални презентации.
www.bio-beurs.nl

31 януари – 3 февруари, Солун, Гърция 
Zootechnia 
Единственото специализирано изложение в Гърция и Балка-
ните за домашни животни и птици ще се проведе за 11-и път 
в Солунския международен изложбен център. Организатори-
те очакват изложители от над 40 държави и се надяват да по-
добрят най-доброто представяне на форума през 2017 г. на 
чуждестранните преки и косвени изложители. Всички големи 
предприятия от Гърция присъстват на Zootechnia и предста-
вят последните си постижения в сектора – от новите породи 
животни, през производство на храни за домашни животни до 
машини, оборудване, услуги и иновации. Форумът им позво-
лява да намерят нови партньори и да привлекат инвестиции в 
един от бързо развиващите се аграрни сектори, свързан с до-
машните животни и птици.
www.zootechnia.helexpo.gr

Година на производство 2008 г.
Моточасове/Хектари 5150
Предни гуми
Размер 600/70R30 Годност 30 %
Задни гуми
Размер 710/70R42 Годност 40%
Мощност на двигателя / к.с. 335 к.с.
Обем / л 9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид PST

Трактор CASE IH  
Magnum 335

65 000 € (без ДДС)

Брой скорости 18
Двойки хидравлични изводи 4
ISOBUS НЕ
Заден ВОМ / Обороти ДА / 1000
Преден навес НЕ
Преден ВОМ НЕ
Тежести / Брой / Килограми 12x45kg + 
носач със средно тяло с теглително ухо
Климатик / Климатроник Климатроник
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Хедер за житни култури – CASE IH 2030 (20 ft.) и
Хедер за слънчоглед – 6 редов, Металагро

Задна навесна система • Напълно сервизно 
обслужен • 4 бр. нови вериги 32 инча • Нови 
колесарки • Нови тампони на окачването • Седалка 
на въздух • Климатроник • Подготовка за GPS

OCCASION 

Зърнокомбайн  
CASE IH 2388 (с 2 хедера)

Зърнокомбайн CASE IH 
Axial Flow 9120 с хедер

65 000 € (без ДДС)

94 500 € (без ДДС)

Година на производство 2012 г. 
• Торовнасяне 
• Компютър 
• Маркири

Сеялка  
MONOSEM NG plus – 6R

27 000 € (без ДДС)

Година на производство: 2007
алуминиеви щанги с работен захват 28 метра
Резервоар 5000 литра + резервоар за чиста вода
• Манометър за налягането
• Гуми 20,8 R38

Два реда дискове с диаметър 610 мм
Работна ширина: 6,15 м
Транспортна ширина: 3 м
Стоманен валяк SteelRunner Ø 600 мм
Гуми: 520/50-17
Година на производство: 2013 г.

Година на производство – 2009 г.
Тип - прикачна
Работна ширина 6 м
Бункер 3000 кг, Подходяща за ечемик и пшеница
Предна дискова секция
Валяк за оформяне на сеитбено легло в задната част
Изсяващи апарати – тип единичен диск
Притъпкващи колела

Прикачна пръскачка 
BLANCHARD Grand Large

Дисков култиватор 
Vaderstad Carrier XL925

Сеялка за слята 
повърхност RABE модел 
Меgaseed 6002 K2

• Компютър
• Варио камера

Ролонна сламопреса 
Gallignani GA V9 

18 000 € (без ДДС)

25 000 € (без ДДС)

65 000 € (без ДДС)

14 828 € (без ДДС)

Трактора е преминал техническо 
обслужване • основен ремонт на 
двигател с оригинални резервни части, 
ремонтиран в оторизиран сервиз, 
отличен, готов за работа • климатроник 
• седалка на въздух • подготовка за AF 
• тежести на задни колела и предни 
тежести
Година на производство 2012 г.
Моточасове 4747 м.ч.
Предни гуми
Размер Michelin 600/70R30 Годност50%
Задни гуми
Размер Michelin 710/70R42 Годност50%

Трактор CASE IH  
Magnum 340  
(след основен ремонт)

98 000 € (без ДДС)

Година на производство: 1998 г.
Предни гуми размер: 30,5L-32 
Годност 80% 
Задни гуми размер: 495/70R24 
Годност 60%
Мощност на двигателя 285 к.с.
Брой цилиндри 6
Обем бункер  
(за комбайни) 8,5 куб.м.
Тип технология (за комбайни) 
Ротор
Количка за хедерите НЕ
Навигация НЕ

Към машината има дискова секция с размери на 
дисковете 480 мм 
Сеялката е закупена нова от представителя  
на TUME в България 2012 г.
Работна широчина: 4,0 м
Транспортна широчина: 4,0 м
Брой дискове: 24
Ел. контрол
Обем на бункера: 4 000 л
Общо тегло: 4 900 кг
Минимална мощност на трактора: 140 к.с.
(без култиватор)
Обработена площ с машината около 15 000 дка
Производител TUME

Сеялка за слята 
повърхност – TUME NOVA 
COMBI 4000

28 000 € (без ДДС)

Хедер за слята 
повърхност – CASE IH 
3050 – 9,15 метра

17 000 € (без ДДС)

Година на производство 2014 г.
Хектари 2 500 хектара
Хидравлично изнасящо се дъно 
57 см
• Комплект ножове за рапица
• Комплект подбирачи

СЕ
РВ

ИЗИРАНИ МАШИНИ

ВТОРА УПОТРЕБА

КАЧЕСТВО  

ГАРАНЦИЯ

от РИМЕКС
0879999990 
WWW.RIMEX.BG

Модел AF 9120 
Сериен номер YBG211701
Година на производство 2011 г.
Моточасове 5720 м.ч.
Предни гуми
Размер 900/60 R32 Годност 80%
Задни гуми
Размер 600/65 R28 Годност 80%
Мощност на двигателя 520 к.с.
Обем / л 12,9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид 
Хидростатична
Брой скорости 4 скорости
Обем резервоар / л 1000 л
Обем бункер (за комбайни) 12 300 л
Тип технология (за комбайни) 
Роторен
Разтоварващ шнек (за комбайни) ДА

Житен хедер CASE IH,  
модел 2030 – 30 ft. (9.15 m.)

Количка за хедерите ДА
Климатик / Климатроник ДА
Допълнително оборудване  
в кабината Монитор AFS 700 Pro 

Мощност на двигателя / к.с.
340 к.с. номинална – 389 к.с. максимална
Обем / л 8,7 литра
Брой цилиндри 6 цилиндъра TIER 4A
Скоростна кутия – вид Full PowerShift
Брой скорости 18х4
Двойки хидравлични изводи 4 двойки
Изводи допълнителна хидравлика за 
хидромотор
ISOBUS Ready
Заден ВОМ / Обороти Да / 1000 оборота

СЕ
РВ

ИЗИРАНИ МАШИНИ

ВТОРА УПОТРЕБА

КАЧЕСТВО  

ГАРАНЦИЯ

от РИМЕКС
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Година на производство 2015 г.
Сериен номер 502010023
Моточасове/Хектари 715 м.ч./977 
хектара
Вериги Camoplast Годност 90%
Задни гуми Michelin Годност 90%
Мощност на двигателя 500 к.с.
AGCO Powertrain /SCR/ 
Скоростна кутия Hidrostatic drive  
4 скорости
ISOBUS 
Обем бункер (в литри) 12 500 л

Тип технология HYBRID 2x4,25 м rotor
Разтоварващ шнек
Моточасове  377 часа
Житен хедер 10,70 м
Terra Control II с включени всички  
възможни опции
Количка за хедерите
Навигация
Климатроник
Допълнително оборудване в кабината 
добивомер и влагомер

Зърнокомбайн  
Massey Ferguson 
модел 9380 с хедер

236 250€ (без ДДС)

OCCASION 

0879999990 
WWW.RIMEX.BG

Много е важно да се строят горски пътища, за-
щото така се осигурява бърз достъп до пове-

че масиви, с което се увеличават добре опазваните 
и стопанисвани горски територии и най-важното 
- осигурява се бърз достъп да горските масиви при 
възникване на пожар, а по този начин могат да се 
спасят хиляди растителни и животински видове. 
Отдавна е решен и проблемът с финансирането, за-
това и горските пътища отново са във фокуса на 
вниманието на строителните фирми.

И въпреки че през последните години боят на го-
лемите пожари намалява, равносметката за 2017 г. 
е: регистрирани 513 горски пожара, които са засег-
нали 45 694 дка горски територии, като 9890 дка 
от тях са опожарени от върхови пожари. Площта 
на засегнатите иглолистни гори е 15 212 дка, засег-
натите площи с широколистни гори са 21 959 дка, 
смесени гори - 2982 дка, а 5541 дка са опожарените 
треви и незалесени горски територии.

По данни на Агенцията по горите за първите ос-
ем месеца на настоящата 2018 г. са регистрирани 70 горски по-
жара на територията на страната, които са засегнали 1044 
дка горски територии. Нито един декар от тези горски те-
ритории не е засегнат от върхов пожар, тоест тези пожари 
не са причинили трайни увреждания на горските екосистеми 
и те ще се възстановят.

От държавните горски стопанства се оплакват, че напо-
следък са принудени да възстановяват горски пътища не са-
мо след проливни дъждове и продължителни снеговалежи, но и 
разрушени от офроуд автомобили и мотори.

В действителност в периода от 1990 г. до създаването 
на държавните горски предприятия със Закона за горите от 
2011 г. липсва цялостна политика по отношение на изграждане 
и рехабилитация на горскопътната инфраструктура. Изпъл-
нявани са отделни проекти за строителство на нови пъти-
ща, което се дължи на липсата или ограничения размер на сред-
ствата от държавния бюджет за финансиране на тези дей-
ности.

Инвестициите
Изграждането на нови горски пътища, рехабилитацията и 

поддържането на съществуващите са основна предпоставка 
за изпълнението на предвидените горскостопански меропри-
ятия, свързани със стопанисване, възобновяване и опазване на 
горските територии. Основната цел на строителните дей-
ности по горските пътища е да се създаде трайна пътна връз-
ка на прилежащите горски обекти и територии с наличната 
национална и общинска пътна мрежа в района и за обслужва-
не на сечищата и други горскостопански обекти, както и вре-
менни пътища, които са за извозване на дървесина на кратки 

разстояния. В зависимост от транспортно-експлоатацион-
ното си и техническо ниво се класифицират на четири сте-
пени в зависимост от средногодишен обем на дърводобива, 
интензивност на движението и вида на настилката. По та-
зи класификация се възлагат и поръчките за строителство и 
ремонт.

Истинските горски пътища са с трайна добре запечата-
на настилка и по тях могат да се движат всякакви превозни 
средства, включително тирове и малки автобуси, обясняват 
експерти от Агенцията по горите.

Горските стопанства не могат да се оплачат от липсата 
на финансов ресурс, който идва към тях по три направления:

- от фонд „Инвестиции в горите“, създаден по силата на 
Закона за горите, от 2013 г. за всеки кубик отсечена и продаде-
на дървесина се заделят 4 лв. за Фонд „Инвестиции“, от кои-
то се правят нови пътища и основен ремонт и се отделя за 
залесяване. Така средногодишно постъпленията само във фон-
да варират от 5 до 7 милиона

- от други приходи, като лов например и друга стопанска 
дейност, които държавните предприятия целогодишно ин-
вестират за поддръжка и текущ ремонт на съществуващите 
горски пътища, където е наложително

- европейско финансиране по Програмата на развитие на 
селските райони, като по подмярка 8.3 „Предотвратяване на 
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и ка-
тастрофични събития“, бюджетът на която за 2018 г. въз-
лиза на левовата равностойност на 12 559 000 евро, се допус-
кат проекти за възстановяване и ремонт на горски пътища.

НА ФОКУС

Къде водят горските пътища 

на стр. 35  

Година на производство: 05.2009 г.
Моточасове: 2571 м.ч.
Размер щанги: 28 метра / 4 секции /Алуминиеви
Обем резервоар / л 1 500 литра за разтвор
климатроник

Самоходна пръскачка 
Challenger Spra Coupe

40 000 € (без ДДС)

СЕРВИЗИРАНИ МАШ
И

Н
И

В
ТО

РА УПОТРЕБА

ПРОДАДЕНО
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

КОНТРОЛЪТ

Как се спазват новите правила за 
имитиращите продукти

С лед като успяхме да се преборим с „двойния стан-
дарт“ при храните и европейците от Запада и Изто-

ка да ядат храни с еднакво качество, предстои да се пре-
борим и с имитиращите продукти, уверяват от Българ-
ската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Експерти 
на Агенцията започнаха в началото на септември масира-
ни проверки в обектите за производство и преопаковане 
на млечни продукти и на имитиращи продукти, съдържа-
щи в състава си мляко във връзка с прилагане-
то на променената и влязла в сила през 
юли 2018 г. Наредба за хигиената на 
храните. Проверява се най-ве-
че дали производството в 
мандрите е разделено, или 
тези процеси още не са 
приключили. 

Инспекторите 
от БАБХ са прове-
рявали и готов-
ността на обек-
тите за прилага-
нето на новости-
те в нормативните из-
исквания по отношение на На-
редбата за специфичните изисквания 
към млечните продукти. След изтичането 
на предвидените срокове за адаптиране на производ-
ството и търговията на млечните и имитиращите про-
дукти, съдържащи в състава си мляко, предстоят и тема-
тични проверки за изпълнението и спазването на разписа-
ните нови правила.

Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи и 
проверката в търговските вериги дали се спазват измене-
нията за продажба на имитиращи продукти, която започ-
на в средата на октомври тази година. 

Защо се променят наредбите
Наредбата за допълнение на Наредба №1 за хигиената на 

храните заедно с актуализирания проект на Постановле-
ние на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
Наредбата за специфичните изисквания към млечните про-
дукти представлява пакет документи, съдържащи взаимно 
допълващи се мерки, насочени както към производството, 
така и към наименованията, етикетирането и предлагане-
то на пазара на млечни и имитиращи продукти, уточня-

ват от Министерството на земеделието и храните (МЗ-
ХГ). Според аграрното ведомство с измененията на подза-
коновите актове се защитават млякото и млечните хра-
ни от имитиращи продукти, тъй като се забранява на ед-
но място да се произвеждат млечни продукти със и без рас-
тителни мазнини.

По принцип промени в българската нормативна база (за-
кони и подзаконови актове) се налагат заради изискването 
за привеждане в съответствие с тази на ЕС. Затова и по-

сочените по-горе наредби бяха изменени съгласно Дирек-
тива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и 

на Съвета, които установяват 
процедура за предоставянето 

на информация в сферата на 
техническите регламенти 

и правила относно услу-
гите на информацион-
ното общество (но-
тификация 2016/0345/
BG). През януари 2017 
г. след предоставена 

допълнителна информа-
ция от страна на България Ев-

ропейската комисия изрази поло-
жително становище (Съобщение 

от Комисията – TRIS/(2017) 00125) по проек-
та на нормативния акт.

Какви са новите основни правила
Производителите на мляко и млечни продукти и про-

изводителите, които разфасоват и преопаковат мляко и 
млечни продукти, не могат да произвеждат, да разфасоват 
и да преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в със-
тава си мляко, в един и същ обект, регистриран по Зако-
на за храните. Документът дава право на избор. Фирми-
те трябва да изберат да работят само с истински млеч-
ни продукти – с мляко, или с имитиращи – с растителни 
мазнини.

Всеки производител води регистър на технологичните 
документации за произвежданите от него храни по обра-
зец съгласно приложението в Наредбата, за да бъдат улесне-
ни проверяващите какви съставки включва крайният мле-
чен продукт.

Въвежда се изискване имитиращите продукти, съдържа-
щи в състава си мляко, да бъдат предлагани в обектите за 

търговия с храни само предварително опаковани, на отдел-
ни щандове с надпис „Имитиращи продукти“. Те трябва 
да са обособени на места, отделени по подходящ начин или 
различни от тези, на които се предлагат млечните проду-
кти без растителни мазнини. Това изискване става задъл-
жително от 14 януари 2019 г.

На етикетите на имитиращите продукти, съдържащи 
в състава си мляко, в непосредствена близост до наимено-
ванието на продукта задължително трябва да се посочва 
„Имитиращ продукт“ и ясно да е обозначена съставката, 
която е използвана като частичен или пълен заместител на 
млечните съставки. Шрифтът на информацията трябва 
да е достатъчно четлив. Тези изисквания станаха задължи-
телни от 14 октомври тази година.

Равносметката
В България млечни продукти произвеждат 256 предпри-

ятия. До 19 юли 2018 г., когато влязоха в сила правилата, 

които задължиха мандрите да произвеждат или само ис-
тинско сирене и кашкавал, или само имитиращи продукти, 
възможност за производство на двата вида продукти – със 
и без растителни мазнини, са имали 63 предприятия. В на-
чалото на септември имитиращи продукти произвеждат 
само 23 предприятия, сочат данните на БАБХ.

Според МЗХГ в България през последните години, пре-
ди да влязат в сила измененията на наредбите, годишно се 
произвеждат около 12 860 тона млечни продукти с расти-
телни мазнини. За първите пет месеца на 2018 г. изследо-
вателите от Центъра за икономически изследвания в сел-
ското стопанство (CAPA) отчитат сериозно намаление 
на такива продукти в търговската мрежа. Производство-
то на млечни продукти с растителни мазнини е намаляло 
с 3600 тона, или с 28% по-малко на годишна база. В също-
то време по данни МЗХГ от мандрите е изкупено с около 
16% повече краве мляко, отколкото година по-рано. Това 
показва, че има сериозно увеличение на произведените млеч-

ни продукти без растителни мазнини. 
По оценка на САРА през тази година преработеното в 

мандрите краве мляко ще достигне около 612 хил. тона, а 
на друго, предимно овче - 26.4 хил. тона. Това дава основа-
ние да се прогнозира ръст на износа на млечни продукти 
през 2018 г. след 3 последователни години на спад. За първо-
то полугодие на годината са изнесени около 12,3 хил. тона 
различни сирена и кашкавали, което е с 5% повече със същия 
период на миналата година.

Как реагира бизнесът в ЕС
Европейската млечна асоциация издаде през юни ръко-

водство за млечната индустрия, което има за цел да разяс-
ни употребата на защитени термини, наименования и оп-
исания при продажбите на млечни продукти на общия ев-
ропейски пазар и да послужи за прилагане на мерки на нацио-
нално ниво.

В началото на юли Европейската млечна асоциация, Ев-
ропейската асоциация за търговия с млечни продукти и 
най-голямата организация на фермерите „Копа-Коджека“ из-
лязоха с призив млечните продукти да бъдат защитени в 
бъдещото законодателство на ЕС срещу подвеждащи опи-
сания при продажбата. Те настояват млечните термини 
като „сирене“, „мляко“, „масло“ да бъдат защитени и в бъ-
дещата Обща селскостопанска политика (ОСП) и да се из-
ползват само за мляко и млечни продукти.

Каре

Санкциите
След 14 януари 2019 г. на нарушителите ще бъдат нала-

гани административни и имуществени санкции, разписани 
в Закона за храните. В момента контролът се извършва 
от БАБХ, но от МЗХГ обмислят да се създаде звено, което 
да извършва проверки, независими от Агенцията. Идеята 
според министъра на земеделието Румен Порожанов е зве-
ното да бъде комплексно. На този етап се обмисля негова-
та нормативна форма, като е много важно да се определи 
кой ще издава актовете за санкциониране. „Смятам, че ед-
на независима и по-строга проверка ще помогне на белия сек-
тор като цяло в земеделието“, подчерта Порожанов преди 
време при представянето на измененията в Наредба 1. То-
гава той добави, че целта не е самоцелно да се води борба с 
имитиращите продукти, защото това е продукт, който 
си има своя пазар. „Целта ни е да ограничим имитиращи-
те продукти, да намерим пазар за това мляко, което стои 
неизкупено сега. Първо ни интересуват животновъдите и 
възможностите да пласират млякото си, и то на добра це-
на“, каза Румен Порожанов.

  Боряна Семкова



След 14 януари 2019 г. на нарушителите 
ще бъдат налагани административни и 

имуществени санкции, разписани в Закона 
за храните. В момента контролът се 

извършва от БАБХ, но от МЗХГ обмислят 
да се създаде звено, което да извършва 

проверки, независими от Агенцията.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

АГРОТЕХНИКА

Основната функция на торенето е уве-
личаване съдържанието на хранителните 
елементи за растенията в почвата с цел по-
лучаване на възможно високи добиви с до-
бро качество. Ефективността на торенето 
обаче зависи от много фактори, включва-
щи състав и свойства на торовете (разтво-
римост, рН, мобилност в почва и растения 
и пр.), почвена характеристика (механичен 
състав, структура, органичност, рН, плът-
ност и др.), климата и метеорологичните 
екстреми, начина на внасяне и позиционна-
та достъпност, влажност и температура на 
почвата, коренови болести, конкуренция 
на плевелите и др.

Вид и състав на торовете
Подвижността и достъпността на хи-

мическите торове за културите се опреде-
ля от общата характеристика на торовите 
елементи и конкретните свойства на кон-
кретни торове. Азотните торове се харак-
теризират с голяма разтворимост и лесна 
усвоимост, но същевременно с голяма мо-
билност и податливост на загуби чрез раз-
лични механизми (измиване, газообразни 
загуби, биологична иммобилизация), вки-
селяване на почвата и опасност от повреди 
на растенията. Поведението на амониевия 
нитрат, карбамида и течния КАН в почвите 
е много различно и от това зависи начинът 
на употребата им. Специфично е действие-
то също на различните фосфорни торове - 
суперфосфати (обикновен и концентриран, 
гранулиран и праховиден), амониеви фос-
фати и фосфоритно брашно (хиперфосфат). 
Строго специфично е поведението на ми-
кроелементите в почвите и растенията в за-
висимост от рН, съдържанието на карбона-
ти, съпътстващото макроторене и пр. .

Климат
Ефективността на торенето зависи в голя-

ма степен от характера на климата. Достъп-
ността на торовете е по-ниска в райони със 
сух и сух и топъл климат в сравнение с уме-
рена температура и повишена влажност.. Су-
хите условия ограничават кореновата актив-
ност при повърхностно и плитко внасяне и 
намаляват достъпността на торовете за рас-
тенията. Ниските температури ограничават 
усвояването на хранителните елементи и за-
бавят метаболизма в растенията. Например 
усвояването на фосфор е около три пъти по-
високо при 20оС в сравнение с 10-12оС. Де-
фицитът на бор е най-голям при хладни и 
облачни и в крайно сухи условия.

Зачестилите метеорологични екстрем-
ни явления с промяната на климата увели-

чават загубите и понижават усвояването от 
торовете и почвата.

Почвени условия 
Ефектността на торовете е силно зависи-

ма от основни почвени свойства като меха-
ничен и структурен състав, почвена реак-
ция (рН), плътност на почвата, наличие на 
токсични съединения и пр. Дефицитите на 
хранителни елементи са най-силно изразе-
ни в леките песъчливи почви, с ниско съ-
държание на органично вещество и кисела 
реакция.

Механичен състав. В скелетните и пе-
съчливи почви валежите и поливането при-
чиняват загуби чрез измиване на храни-
телни елементи. Обратно, в сухо състояние 
торове остават неразтворени и недостъпни.

Реакция на почвата. Неутралната и сла-
бо кисела реакция на почвите е оптимал-
на за подвижността и достъпността на то-
ровете изобщо. Силно киселата реакция 
ограничава достъпността на фосфорните 
торове поради фиксирането във форма на 
алуминиеви и железни фосфати. Киселата 
реакция редуцира силно подвижността и 
достъпността на молибдена в почвата. Ал-
калната реакция на карбонатните почви на-
малява разтворимостта и достъпността на 
калия, цинка и бора. 

Органична материя. Почвите с високо 
съдържание на хумус са обикновено с по-
добра структура и с добри воднофизични 
свойства, които благоприятстват усвоява-
нето на хранителните елементи от торовете.

Плътност на почвата. Необработените 
почви обикновено имат по-висока обемна 
плътност (по-уплътнени) от конвенционал-
но обработените. Почвеното уплътняване 
редуцира растежа на корените и усвоява-
нето на хранителните елементи. Стартовото 
торене и лентовото внасяне противодейст-
ват на вредните ефекти на почвено уплът-
няване върху кореновия растеж и усвоява-
нето на хранителни вещества. Поставянето 
на тора под дълбочината на семената може 
също да подобри кореновия растеж и усво-
яването на торовете. 

Позиционна достъпност
Концентрацията на хранителните еле-

менти в кореновата зона стимулира рас-
тежа на корените и силата на растенията. 
Поставянето на торовете в близост до семе-
ната и кореновата зона увеличава възмож-
ността корените да се срещнат с хранител-
ните вещества през вегетационния период. 
Природата и спецификата на кореновата 
система при земеделските култури оказва 
влияние върху начина и дълбочината на 
внасяне на торовете, за да бъдат лесно дос-
тъпни. Достъпността на фосфора за посеви-
те обикновено е по-голяма, когато торовете 
са внесени локално, отколкото разпръсна-
то. По този начин се ограничава контактът 
им с почвата, вследствие на което фиксаци-
ята в трудно достъпни форми е по-слаба. 

В консервационната обработка поставя-
нето на торовете под растителните остатъ-
ци подобрява ефективността на торовете.

Температура
Поглъщането на хранителните вещества, 

движението им към корените и почвените 
химически реакции са много по-бавни при 
по-ниски почвени температури. Усвоява-
нето при по-ниска температура може да се 
ускори чрез стартово торене или лентово 
внасяне Това е особено важно при ранните 
пролетни култури в хладни и влажни про-
лети поради бавния коренов растеж. Тъй 
като почвените температури обикновено 
са по-ниски при консервационните и реду-
цираните обработки, поставянето на торо-
ве близо до корените е по-важно. 

Влага на почвата
Растенията усвояват хранителните ве-

щества за растежа си чрез водата в почва-
та.. Повърхностното торене на суха почва 
ограничава силно усвояването . Поставяне-
то на торовете при възможност в по-влаж-
ните почвени зони увеличава достъпността 
и усвоимостта на торовете. От друга страна, 
преовлажняването увеличава загубите на 
азот чрез измиване и денитрификация (из-
литане на елементарен азот и азотни окиси 

Фактори за достъпността на 
торовете за растенията

в атмосферата). Опасност от измиване има 
също при серни и борни торове, особено на 
леки песъчливи почви. 

Състояние и здраве на корените 
Ограниченият растеж и влошеното здра-

ве на кореновата система ограничават сил-
но усвояването на вода и хранителни ве-
щества от торовете. При такива условия 
лентовото торене под дълбочината на се-
мената и в близост до корените подобрява 
усвояването и повишава потенциалния до-
бив от посева. Това важи също при прило-
жението на директни сеитби и минимални 
обработки. Обратно, локалното торене е от 
по-малко значение за посеви в оптимално 
състояние при плодородни почви и добри 
производствени практики, при които коре-
новата система е добре развита

Химически взаимодействия 
Почвената химия е комплексна и внесе-

ните в почвата торове взаимодействат как-
то помежду си, така и с почвата. Например 
високофосфорно торене може да редуцира 
достъпността на цинка при царевица и дру-
ги култури. Това взаимодействие е по-сил-
но проявено при алкална почвена реакция 
(карбонатни почви). Високото съдържание на 
калция намалява усвояването на бор и мед. 
Интензивното азотно торене индуцира мо-
либденов дефицит при слънчоглед и цареви-
ца при почви с кисела реакция. Тези взаимо-
действия варират силно по райони и полета.

Подвижност на хранителните елементи 
в почвата и растенията

Ефективното използване на торовете за-
виси от подвижността и достъпността им в 

почвата, която се определя от изброените 
по-горе фактори (табл.1).

От друга страна, хранителните торови 
елементи се различават по своята подвиж-
ност в растенията при растежа им през ве-
гетацията. Някои от тях са много подвижни 
и се преизползват (реутализират) от стари-
те листа в новите и накрая в реколтата. Дру-
ги остават слабо подвижни или неподвижни 
в растението след усвояването и не се пре-
използват за нов растеж и в крайния добив, 
поради което дефицитът е силно проявен в 
късната вегетация.

   Проф. д-р сн Петко Иванов

Хранителни елементи Резултати
Много подвижни 
в почвата

Азот, сяра и бор Висока достъпност за растенията, но също из-
ложени на загуби чрез измиване

Слабо подвижни Калий, калций Придвижват се на малко разстояние
Много непод-
вижни

Фосфат, желязо, манган, 
мед, цинк

Ниска достъпност. Повишените норми осигу-
ряват по-добро усвояване (например фосфа-
ти). Комплексообразуването помага на подвиж-
ността и усвояването (микроелементи)

Табл. 1. Подвижността на хранителните елементи в почвата

  Хранителни елементи Резултати

Подвижни в растенията Азот, фосфор, калий, магнезий Дефицитни симптоми се явяват на по-старите листа, тъй като 
хранителните елементи се придвижват в новия растеж

Малко подвижни в растенията Сяра, желязо, манган, мед и цинк Дефицитни симптоми се явяват в новия прираст. Хранителни-
те елементи не се транслокират.

Много неподвижни Бор, калций Дефицитните симптоми се явяват в по-късния растеж

Табл. 2. Подвижност на хранителните елементи в растенията
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 Пенка Каменова Как се изразходват приходите
Стабилният и всяка година увеличаващ се фи-

нансов ресурс привлича все повече строителни 
фирми за изграждане и ремонтиране на горските 
пътища.

„Строителството на нови горски пътища 
се извършва от изпълнители, избрани след прове-
дени процедури по Закона за обществените по-
ръчки от съответния възложител, а именно ди-
ректорите на държавните предприятия, респек-
тивно директорите на съответното държавно 
горско стопанство или държавно ловно стопан-
ство“, обясни преди време министърът на земе-
делието Румен Порожанов по време на парламен-
тарен контрол. По неговите думи, немалко дей-
ности, предимно по ремонт на горските пъти-
ща, се изпълняват и със собствена техника и работници. 

През последните години с цел своевременно извършване на 
неотложни текущи ремонти на горскопътната инфраструк-
тура държавните предприятия закупуват съвременна специа-
лизирана техника за поддръжка и ремонт на горски пътища.

Продавачите на дървесина също се грижат за 
горските пътища

С оглед предпазване на трайните горски пътища от по-
вреждане или от унищожаване, е издадена специална заповед 
на министъра на земеделието и храните от февруари 2016 г., 
с която се указва транспортирането на дървесината, добита 
от горските територии – държавна собственост, да не се из-
вършва в периоди, в които почвите са преовлажнени. 

Важно е да се отбележи, че съгласно общите условия на до-
говорите за възлагане на дейности и за продажба на дървеси-
на възложителите, респективно продавачите, са длъжни да 
осигурят достъп до обектите посредством горски пътища 
в състояние, невъзпрепятстващо изпълнението на дейности-
те. Същевременно фирмите, извършващи дейности в държав-
ните горски територии, са длъжни за своя сметка да ги под-
държат в използваем вид и да ги възстановят в случай на раз-
рушение.

Картиране на горските пътища
След продължително настояване на учените от Институ-

та по гората към БАН най-после бе разрешен проблемът с иден-
тифициране на горскопътната мрежа в България чрез разрабо-
тване на регионални карти, които след години ще бъдат обе-
динени в една национална. Това улеснява строителните фир-
ми, тъй като те изискват за много малко поръчки разработ-
ват различни видове топографски карти на пътното трасе.

Така на практика картирането разрешава големия въпрос с 
планирането на строителство на нови горски пътища и ре-
монта на съществуващите. През 2016 г. беше приета съвмест-
на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаването 

и поддържането на горскостопанските карти на Министер-
ството на земеделието и храните и Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройството. Като база за раз-
работване на горскостопанските карти, които ще се поддър-
жат от Агенцията по горите, ще служат картите на възста-
новената собственост и кадастралната карта на местност-
та и региона, както и регистрите към тях. Предвидено е горс-
костопанските карти да се изработват едновременно с пълна 
инвентаризация на горските територии, както и пресичащи-
те ги различни видове пътища – национални, общински и желе-
зопътни. Това на практика ще даде пълна картина на състоя-
нието на горските пътища в България. В проекта на Наредба-
та е предвиден и ред за издаване на отделни извадки от горс-
костопанската карта, което ще улесни изграждането и ремон-
тирането на горските пътища, тъй като няма да се изисква 
от строителните фирми да поръчват или разработват раз-
лични видове топографски карти на пътното трасе. 

ПЕТГОДИШНА РАВНОСМЕТКА

С осигуреното от фонд „Инвестиции в горите“ финансиране, 
държавните предприятия ежегодно инвестират в проекти-
ране, строителство и основен ремонт на горски пътища с цел 
обезпечаване изпълнението на предвидените в горскостопан-
ските планове мероприятия, свързани със стопанисване, въз-
обновяване и опазване на горските територии от пожари.

За периода 2013 - 2017 г. със средства от целевия фонд е из-
вършено:

  проектиране на 277 км горски пътища

  строителство на 246 км нови горски пътища

  основен ремонт на 122 км пътища.

През настоящата 2018 г. продължават дейностите по проек-
тиране, строителство и основен ремонт на горски пътища, но 
окончателните данни ще станат известни в началото на след-
ващата, 2019, година, уверяват от Агенцията по горите.
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 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
www.agrimir.com

Technology for agriculture...
The future of farming...

   RIMEX TECHNOLOGIES официален представител за България www.rimex.bg  
   София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

AGRIMIR MAKINA е една от водещите турски фирми 
в производство, разпространение и износ на 
селскостопански машини, регистрирани с търговска 
марка AGRIMIR Ltd по целия свят. Започнала дейността 
си в отрасъла през 1995 г., днес фирмата работи със100 
служители в производството на площ 20 000 м², от които 
10 000 м2 са закрита.

AGRIMIR произвежда пълната гама  
почвообработващи и засяващи  машини:

> плугове, култиватори, фрези,  
дискови брани, валяци, продълбочители, 
сеялки за слети и за окопни култури  
и сеялки за директна сеитба 

> техника за зеленчукопроизводство
> пръскачки и тороразпръсквачки
> силажокомбайни, ремаркета и 

техника за зелена линия.

Машините са проектирани по технологии за 
висока производителност и са изработени 
от качествени материали за висока 
устойчивост, подходящи за работа във 
всички почвени условия. Производството е 
с модерни CNC, лазерни и плазмени машини 
за рязане, механични и хидравлични преси и 
роботизирани технологии за заваряване.

AGRIMIR продуктите се изнасят в повече  
от 30 страни в Европа, в Азия, на  
Балканите, в Близкия изток и в Африка.



 В 1918 г. след разпадане на Австроун-
гарската империя с обединението на че-
хи и словаци се образува новата държава 
Чехословакия. След Втората световна 
война страната остана в източния блок 
на социалистическите страни. След раз-
падането на Съветския съюз на 1 януа-
ри 1989 г. чехи и словаци придобиват по-
литически права и през 1993 г. решиха да 
преодолеят етнически, политически и 
икономически различия с раздяла по ми-
рен път чрез т.нар. кадифен развод . През 
пролетта на 2004 г. новата държава Сло-
вакия се присъедини към НАТО и Европей-
ския съюз.

Обща характеристика
Словакия се намира в Централна Ев-

ропа на юг от Полша, като граничи още с 
Чешката република, Австрия, Унгария и 
Украйна. Тя е затворена страна без излаз 
на море. Общата територия на Словакия е 
48,845 кв. км. В централната част и на се-
вер релефът е хълмист и планински, а в 
останалата – равнинен. Най-ниската над-
морска височина е 94 м, а най-високата - 
2655 м в Татрите.

Климатът е умерено континентален, с 
хладно лято, студена, облачна и влажна зи-
ма. Поради по-източното разположение, 
страната има по- изразен континентален 
климат в сравнение Чешката република.

Населението е 5.426 млн., с гъстота 
111.2 души/кв. км и ръст 0.15%. Средната 
възраст е 35.4 години, а продължителнос-
тта на живота средно 74.5 години (70.5 за 
мъже и 78.7 за жени):

Основни показатели
Използваема земеделска земя.. Слова-

кия разполага с 19.02 млн. дка земедел-
ска земя, представляващи 39.0% от тери-
торията.

Земеделски стопанства. Според Farm 
structure survey (2013) броят на земеделски-
те стопанства . е 23.6 хиляди., с около една 
четвърт по-малък в сравнение с 2000 г.

 Средният размер на стопанствата е 807 
дка, който е трети по големина след Чеш-
ката република и Обединеното кралство. 

Работещи в земеделието. Броят на по-
стоянно ангажираните в селското сто-
панство според обзора е 346 хил., с една 
трета по-малко отпреди 10 години. Като 
годишни работни единици (AWU) е равна 
на 50.6 хил. В земеделието са ангажирани 
3.2% от общата работна сила.

 Селскостопански животни. Броят на жи-

вотните , изразен като животновъдни еди-
ници (LSU), е 644.8 хил. (62.9% от Бълга-
рия). 

Икономика
През първите години след отделянето 

от Чехия икономиката на Словакия тър-
пи бавно развитие, главно поради авто-
ритарно ръководство и високо ниво на 
корупция. След проведена реформа през 
1998 г. страната тръгна по пътя на бързо 
развитие и се присъедини към ЕС през 
2004 г. и еврозоната през 2009 г. 

Словашката република има малка от-
ворена икономика, движена основно от 
износа на автомобили и електроника, 
представляващи над 80% от БВП. Тя про-
извежда над 1 млн. автомобили, с което е 
на първо място по брой на глава от насе-
лението в Европа. 

Словакия е регионална шампионка в об-
ластта на инвестициите в продължение на 
няколко години. Това се дължи на квалифи-
цираната и относително евтина работна си-

ла, както и на благоприятното географско 
разположение в средата на Европа.

Номиналният БВП при настоящите 
цени е 80.96 млрд. евро (47.6 на Бълга-
рия), а на глава от населението - 14.9 
хил. евро (22.3 хил. като покупателна 
стойност). 

Структура на земеделските 
стопанства

Според последното преброяване бро-
ят на земеделските стопанства в Слова-
кия през 2013 г. е 23.6 хил. със средни 
размери 807 дка. Това е третият среден 
размер след Чешката република и Обеди-
нено кралство

Процентното разпределение на земе-
делските стопанства и земеделската земя 
по категории с различни размери е пред-
ставено във фиг. 1. Същото е много сход-
но с това на Чешката република, тъй като 
началният и решаващ етап на аграрната 
реформа е проведен едновременно в две-
те страни и по един и същ начин. За раз-

АГРОСВЯТ

Земеделието на Словакия

лика от България трансформацията в сто-
панисване на поземлената собственост е 
извършена по друг начин. Не се предприе-
ма раздаването на земята в „реални грани-
ци”, а големите кооперативни и държавни 
стопанства са реорганизирани предим-
но като акционерни дружества . Така око-
ло една десета от земеделските стопанства 
(9.8% от общия брой) се оказаха стопани 
на 90.4% от земеделските стопанства.

Фиг. 1 показва голямата поляризация 
между категориите стопанства с различ-
ни размери. Малките стопанства от първи-
те четири категории, стопанисващи от 0 до 
100 дка ИЗЗ, са 48.4% от общия брой, но те 
използват само 2.5% от използваемата зе-
меделска земя (ИЗЗ) на страната. Условно 
приетите като средно големи стопанства, с 
ИЗЗ от 100 до 1000 дка, са 38.4%, използва-
щи 7.3% от земеделската земя. Най-големи-
те стопанства с повече от 1000 дка са 9.8%, 
но използват 87.8% от земеделска земя.

За сравнение - поляризацията в из-
ползването на земеделската земя в Бъл-

гария е по-лоша от тази на Словакия и 
Чехия, тъй като към стопанствата с пове-
че от 1000 дка са само около 1.5%, вла-
деещи еднолично 82.4% от земеделска-
та земя. Тоест окрупняването на големите 
стопанства е в по-напреднал стадий. По-
ляризацията би била още по-изразителна, 
ако в класификацията се включат и катего-
рии с повeче от 100 дка ИЗЗ, например с 
10 и 100 хил. дка.

Стойност на земеделското 
производство

Общата стойност на словашкото зе-
меделско производство по единни базо-
ви цени през 2016 г. е 1888 милиарда ев-
ро, или само 0.5% от това на ЕС-28 срещу 
1.25% на Чешка република и 0.9% на Бъл-
гария. Земеделското производство на Бъл-
гария е 3.307 млрд евро, т.е. 1.75 по-голя-
мо от това на Словакия. На база единица 
земеделска земя обаче словашкото земе-
делие е по-производително от българско-
то, но по-слабо от това на Чешката репу-
блика. Трябва да се подчертае, че по този 
показател и трите страни отстъпват на по-
старите страни - членки на ЕС от Западна 
и Южна Европа. Това до голяма степен се 
дължи на голямата концентрация на земе-
делска земя в крупни структури, което е 
поощряващо култивирането предимно на 
зърнени житни и технически култури.

Производство на земеделски 
продукти

Важен показател за икономиката на зе-
меделието е съотношението между двата 
основни сектора – растениевъдство и жи-
вотновъдство, което изразява степента на 
конверсия в по-ценни продукти на живот-
новъдството. Това съотношение за Слова-
кия е 62.3:37.7%, за Чехия – 63.5:36.5%, и 
най-широко за България – 75.3:24.7%. До 
голяма степен това е свързано с характер-
ната за тях концентрация на земеделска 
земя в крупни земеделски структури.

Поради несъпоставимостта в размери-
те на територия и ИЗЗ в следващото изло-
жение ще бъдат използвани с предимство 
относителните процентни величини за съ-
поставка с Чехия и България.

Растениевъдство
В структурата на растениевъдството на 

Словакия доминират житните зърнени и 
маслодайни култури с 51.9% срещу 60.3% 
за Чехия и 78.4% за България.

Общото производство на зърнени жит-
ни на Словакия е 3.8 млн. тона срещу 8.7 
на България и 8.2 млн. тона на Чехия. В 
Словакия и България доминират пшени-
цата и царевицата, а в Чешката република 
– пшеницата и ечемикът. Средните доби-
ви от единица площ на зърнените култури 
са по-високи в Словакия и Чехия в сравне-
ние с България.

Производството на плодове на Слова-
кия представлява 2.8% от растителното 
производство срещу 1.8% на Чехия. Зелен-
чуковото производство е изненадващо 
високо - 9.4% за Словакия срещу 8.2% 
на Чехия. Застъпени са предимно малко 
взискателните към топлина листни, коре-
нови, лукови и зелеви култури Захарното 
цвекло представлява 3.3% от растителна-
та продукция на Словакия.. Картофите са 
2.5% за Словакия срещу 3.7% за Чехия и 
само и 1.1% за България.

Животновъдство
Общият брой на животните в словаш-

кото земеделие, изразен в ЖЕ, е 644,8 сре-
щу 1728 на Чехия и 1025 на България. От-
несено към размера на ИЗЗ, Словакия е на 
второ място по натовареност с животни 
след Чехия и пред България. Същото ва-
жи за броя на говедата. Броят на млечни-
те крави в Словакия е само 133 хил. с мле-
чност 6826 кг/крава срещу 275 хил. крави 
на България със само 3653 кг/крава мля-
ко и съответно 367 хил. с 8.344 кг за Чехия. 
Броят на бройлерите на Словакия е мно-
го близък до този на България – съответ-
но 12.5 и 12.9 млн., при 21.5 млн. на Чехия. 
Броят на свинете в Словакия е 391 хил. 
срещу 1.560 млн. в Чехия и 553 хил. в Бъл-
гария. Броят на овцете и козите в Слова-
кия е много по-малък от тази на България.

  Проф. дсн Петко Иванов

Компоненти  
на производство

Милиони 
евро

% от  
Словакия

% от  
ЕС-28

Общо земеделско 
производство 1888 100.0 % 0.5

Растително 
производство 1 177 62.3 0.6.3

Житни култури 567 48.2 1.3
Пшеница 296 25.1 1.4
Ечемик 75 6.4 1.0
Царевица зърно 182 15.5 2.0
Други житни 14 1.1 0.2
Индустриални 
култури 315 26.8 1.7 

Маслодайни 270 22.9 2.4
Захарно цвекло 39 3.3 1.2
Протеинови кул-
тури 6 0.5 0.5

Фуражни култури 82 7.0 0.3
Зеленчукови и 
градински 111 9.4 0.2

Картофи 30 2.5 0.2
Плодове 33 2.8 0.1
Животновъдно  
производство 711 37.7 0.5

Животни 322 45.3 0.3
Говеда 92 12.9 0.3
Свине 106 15.0 0.3
Овце и кози 8 1.1 0.1
Птици 104 14.6 0.5
Животински про-
дукти 389 54.7 0.7

Мляко 222 31.2 0.5
Яйца 110 15.4 1.3
Брутна прибаве-
на стойност 515

Табл. 1. Стойност на земеделското 
производство на Словакия по сектори и 

култури

Фиг.1 Процентно разпределение на земеделските стопанства и земеделската 
земя по категории
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Фиг.2 Компоненти на доходи от  земеделието на 
Словакия за 3 години (2014-2016)  в %
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Земеделската земя е най-важното средство за производ-
ство, а земеделските стопанства - основни производстве-
ни единици в отрасъла. Размерите на използваемата земедел-
ската земя (ИЗЗ) и броят и на земеделските стопанства са 
ключови за разбиране на европейското земеделие. Голямото 
разнообразие по тези показатели, обусловени от специфи-
ката на природни, исторически и икономически условия на 
всяка от страните, изисква синхронизирания мониторинг 

Последното пълно преброяване на земеделието в рамки-
те на ЕС-28 беше проведено през 2010 г. (Agricultural Census, 
2010), а следващото е предвидено за 2020 - 2022 г.. През ня-
колко години се правят междинни обзори по ключови пока-
затели, последният от които е от 2013 г. (Farm Structure 
Survey, 2013), като следващият е предвиден за 2018 г. 

Целта на настоящата статия е сравнителна характе-
ристика на размерите на ИЗЗ, брой и средната големина 
на земеделските стопанства в страните на ЕС-28. Тя се ос-
новава на преброяването през 2010 г. и обзора от 2013 г., в 
който се съдържат относително най-новите данни по те-
зи показатели за всички страни на Общността. Сравнява-
нето на резултатите от двете изследвания дава възмож-
ност да се анализират тенденциите за тяхната промяна, 
макар и за късия времеви интервал от 2010 до 2013 г.

Използваема земеделска земя
Данните за използваемата земя, броя на земеделските 

стопанства и средният размер на стопанствата по стра-
ни са изложени в табл. 1.

Използваемата земеделска земя (ИЗЗ) от ЕС-28 през 2013 
г. общо е 1743.5 млн. и тя не е претърпяла промени в срав-
нение с 2010 г. По страни варира в изключително широки 

граници - от 277.4 млн. дка за Франция до 1.3, 1.1 и 0.1 млн. 
дка съответно за Люксембург, Кипър и Малта.

Близо половината от общата земеделска земя на ЕС-28 
се намира само в четири страни членки: Франция (15.9%), 
Испания (13.4%), Обединено кралство (9.8%) и Германия 
(9.6%). Около една четвърт (22.7%) е в Полша, Румъния и 
Италия, взети заедно. Другите 21 страни стопанисват 
28.6% от ИЗЗ на ЕС-28, като всяка обяснява най-много 3% .

Три пети (59.8%) от ИЗЗ на ЕС-28 е орна земя, като по-
голямата част се използва за производство на житни зър-
нени култури. Около една трета (34.3%) е представена ка-
то трайни зелени площи (пасища и ливади). Трайните кул-
тури - лозя, овощни и маслинени градини, обясняват 5.9%, 
дворните (кухненски) градини са 0.2%.

По размер на ИЗЗ България е на 11-о място с 46.5 млн. дка, 
представляващи около 2.7% от ЕС-28. Трябва да се отбеле-
жи, че по този показател съществува известна несъгласува-
ност в различни източници, обяснимо с несъвършенство-
то на статистическите методи. 

Брой на земеделските стопанства
Общият брой на земеделските стопанства в ЕС-28 е 

около 10.8 млн., намален от 12 млн. през 2010 г. (-11.5%). Има 
данни, че от 2005 до 2013 г. броят на земеделските стопан-
ства намалява годишно средно с 3.7%.: 

Във фиг. 1 е показан броят на стопанствата по страни 
в намаляващ порядък. Подчертано най-много и естествено 
най-малки са земеделските стопанства в Румъния - 3.63 млн. 
(около 1/3 от общия брой), макар че ИЗЗ на страната е 7.5% 
от ЕС-28. Следващите страни с най-много земеделски сто-
панства са Полша, Италия, Испания и Гърция - съответно 

с 8.1, 5.8, 5.5 и 41% от общия брой на стопанства в Общ-
ността. В първите две страни - Румъния и Полша, общо те 
са над две пети (41.7%), а в петте първи страни - повече от 
половината (57.1%) от общия брой на стопанствата. 

По брой на земеделските стопанства България е на 10-

о място с 254 хиляди. За отбелязване е обаче, че е реги-
стрирано относително най-голямото намаление в срав-
нение с броя на земеделските стопанства през 2010 г. - 
370.5 хиляди (-31.3%) . 

Средни размери на земеделските 
стопанства

Размерът на земеделските стопанства е представен 
единствено чрез количеството на ИЗЗ, въпреки че ико-
номическият размер, определен по стандартното произ-
водство, има по-големи достойнства.

Средният размер на земеделските стопанства през 
2013 г. в ЕС-28 е 161 дка, който е с 13.3% по-голям от оп-
ределения през 2010 г., 142 дка.

Средният размер на стопанствата по страни варира 
в много широки граници – от максимум 1330 дка за Чеш-
ката република до минимума от 36 дка за Румъния. След 
Чехия в намаляващ порядък до 500 дка следват Обедине-
ното кралство, Словакия, Дания, Франция, Германия и 
Естония. Между 450 и 346 дка са размерите на стопан-
ства от Швеция, Финландия, Ирландия и Белгия. Забеле-
жително е, че Холандия, страната с най-интензивно зе-
меделие като стандартно производство от един декар, 
е със среден размер на стопанство от само 274 дка. В на-
маляващ ред до 100 дка са 9 страни, между които е Бълга-
рия на 15-о място с 183 дка, Италия със 120 и Полша със 
101 дка среден размер на стопанство.

За краткия период от 2010 до 2013 г. паралелно с на-
маления брой на земеделските стопанствата в България 
е регистриран увеличен среден размер на стопанствата 
от 121 на 183 дка, т.е. с 51.2%.

Структура на земеделските стопанства в 
ЕС-28

Във фиг. 3 е представена общата структура на зе-
меделските стопанства в Общността като процент-
но съотношение на броя земеделски стопанства към из-
ползваната земеделска земя по категории стопанства с 
различни размери.

на стр. 46  

Страни ИЗЗ млн. 
дка

Стопанства 
брой  х 1000

Средна 
площ дка

Франция 277.4 472.2 587
Испания 233.1 965 241
Германия 166.9 285 585
Полша 144.1 14 290 101
Италия 120.9 1 010 120
Обединено кралство 170.1 185.2 923
Румъния 130.6 13 056 3.6
Ирландия 49.6 139.6 355
Гърция 48.6 709.5 68
Унгария 46.6 491.3 95
България 46.5 254.4 183
Португалия 36.4 264.4 138
Чешка република 34.9 26.3 1330
Швеция 30.3 67.2 451
Литва 28.6 171.8 167
Австрия 27.3 140.4 194
Дания 26.2 38.8 675
Финландия 22.6 54.4 415
Словакия 19.1 23.6 807
Латвия 18.8 81.8 230
Холандия 18.5 67.5 274
Хърватия 15.7 157.5 100
Белгия 13.1 37.8 346
Естония 9.6 19.2 499
Словения 4.9 72.4 67
Люксембург 1.3 2.1 630
Кипър 1.1 35.4 31
Малта 0.1 9.4 12
Общо  ЕС-28 1 743.5 10 841 161

Табл. 1. Използваемата земеделска земя, брой и 
среден размер на земеделските стопанства в страни 

на ЕС-28 
Структура на земеделската земя и 

стопанствата в EC

Фиг. 1 Брой земеделските стопанства в страни на EC-28 - х1000
Брой  земеделските стопанства в страни на ЕС-28  -  х 1000
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София - Болцано
Interpoma, единственото международно търговско изложе-

ние, посветено на ябълката, ще се състои от 15 до 17 ноември под 
мотото „Болцано обича ябълките“. Изложението посреща гости от 
цял   свят с програма от събития и тематични инициативи, които 
ще се състоят на цялата територия на град Болцано, разположен в 
италианския Южен Тирол, на север от Бергамо, Верона и Тревизо.

Организаторите предлагат на участниците и гостите специ-
ална програма с вечерни мероприятия, тематични изложби и 
дегустации на продукти от ябълки, включващи многобройни 
предприятия от целия   град, сред които ресторанти и хотели, 
както и барове и сладкарници.

Интерпома е голямо събитие, което привлича в Болцано 20 
000 посетители от над 70 страни по света, а присъствието на 
500 предприятия прави Южен Тирол уникален пазар за сектора 
на ябълките. С програмата си „Болцано обича ябълките” Интер-
пома предлага на гостите уникален опит за тяхното бизнес пъ-
туване, което им дава възможност да се наслаждават на иници-
ативи из целия град.

Между минало, настояще и бъдеще
Interpoma 2018 ще представи на посетителите си пътуване 

през историята на ябълката с изложба, която започва с произ-
хода на ябълката в Казахстан, обяснява новите възможности за 
преработка и предлага поглед върху технологиите на бъдещето.

За пръв път Interpoma тази година разполага с площ в пави-
лиона, където посетителите могат да вкусят продукти, произ-
ведени от ябълки. Изследователският център по земеделие и 
горско стопанство в Лаймбург представя иновативни ябълкови 
сокове, придружени с дегустации и оценки на сайдери, органи-
зирани от неговата лаборатория. VOG PRODUCTS, производи-
тел на натурални съставки за хранително-вкусовата промиш-

леност, поставя акцента върху ябълковия сок със специална 
секция, посветена на продуктите „Pink Lady”; в партньорство с 
фермерските празници на Red Rooster фермите Ausserloretzhof 
и Gasserhof и дестилерията Knöspele представят своите проду-
кти като консерви и алкохолни напитки, разработени на базата 
на древни и традиционни рецепти.

Ябълката и градът
В продължение на три дни целият град Болцано ще бъде ан-

гажиран с плодовете, които символизират районите на Трен-
тино и Южен Тирол. В партньорство с Асоциацията на хотели-
ерите и ресторантьорите (HGV), съюза HDS и BZ Heartbeat, 30 
хотели и ресторанти и 20 сладкарници и сладкари в Болцано 
подготвят ябълкови менюта и специалитети.

Търговските изложения са места за срещи и бизнес, но те 
също така дават възможност за опознаване на нови култури и 
тестване на кулинарните изкушения, подготвени от домакини-
те. За първата вечер в четвъртък, 15 ноември, Интерпома орга-
низира Golden Delicious Night в ресторант Forst Season; „златна” 
вечер за местните жители, но също така ще създаде и възмож-
ности представители на фирмите да вечерят с клиентите си или 
да се срещнат помежду си в елегантна и приятна обстановка.

След това, вечерта в петък, 16 ноември, в изложбения център 
Bolzano ще се проведат две партита - Rouge et Noir, организирано 
от ресторант Forst Season, и друго в хотел Four Points by Sheraton.

Вкусът на Изтока
Сред събитията, които най-много се очакват от индустрията, 

е конгресът The Apple in the World, който предлага възможно 
най-подробна и изчерпателна панорама на това, което се случ-
ва на Изток, от Полша до Япония.

„Планът е да насочим вниманието си към производството 

на ябълки в Близкия и Далечния изток, обяснява Курт Верт, ор-
ганизатор и координатор на конгреса. Причината за това е из-
ключителната динамика в тези райони. Тази година се очаква 
Полша да има реколта от 4,5 милиона тона, което е повече от 
два пъти в сравнение с производството на ябълки в Италия, но 
доста интересни са и  нововъзникващите икономики. 

Например в Русия, в района на Кавказ, се реализират голе-
ми инвестиции по отношение на земя и ресурси по-конкрет-
но в Краснодарския регион и в Кабардино-Балкария. През по-
следните пет години там се появиха хиляди нови насаждения с 
фиданки, внесени от Холандия и Италия. Това е наистина инте-
ресно, защото не е просто ново в сравнение с овощарство през 
стария съветски период, а е свързано с големи корпорации, 
които инвестират в овощарство. “

„След Русия ще продължим пътуването си на изток към дру-
ги страни от Централна Азия. Въпреки че не разполагат с тол-
кова обширни площи както Русия, те имат някои интересни 
характеристики и се развиват бързо. Имам предвид бивши 
съветски републики като Узбекистан, Казахстан, Киргизстан 
и Таджикистан. Турция също е традиционен производител на 
ябълки, но там се създават и нови производствени мощности. 
Големи промени се случват във всички тези страни, но от аг-
рономска гледна точка не всичко върви както трябва: въпре-
ки наличието на консултанти и експерти, има много проблеми, 
защото понякога за производството на ябълки се избира не-
подходяща земя”, казва Верт. 

Дискусиите ще обхванат и Иран, един от най-големите про-
изводители на ябълки в света: количествено страната произ-
вежда малко повече от Италия и Турция, но производствените 
техники са остарели. Няма да бъдат подминати и по-малки про-
изводители като прибалтийските републики, както и Хърватия, 
Словения, Чешката република и Словакия.

В Далечния изток вниманието ще бъде насочено към Япо-
ния, където производството на ябълки не прилича на никъ-
де другаде: цената е десет пъти по-висока от тази в Европа, а 
ябълките никога не са с достатъчно добро качество. Затова пък 
с много високо качество са научните изследвания, при които 
естетическият елемент е от основно значение. Производството 
в Япония продължава да е много трудоемко, което увеличава 
значително разходите.

Конгресът ще съсредоточи вниманието си и върху Китай, 
който е водещ производител на ябълки в света с 43 - 45 мили-
она тона годишно (световното производство е около 83 - 85 ми-
лиона тона).

Тазгодишното издание на Interpoma ще обогати своята про-
грама и с 

поредица от екскурзии, 
предназначени за професионалистите в областта на ябълките 
и за медиите. Целта ще е да се популяризират модерните про-
изводствени методи, използвани в Алто Адидже, и да се пока-

жат много иновативните системи за обработка, използвани тук. 
Ще бъдат организирани общо девет дневни обиколки: три в чет-
въртък, 15 ноември, пет в петък, 16 ноември, и една в послед-
ния ден, събота, 17 ноември. Наред с традиционните обиколки 
на биосектора и на технологиите голям интерес ще предизви-
кат иновационните турове и обиколката „Мелинда”. Иноваци-
ите в хранителния сектор ще се  представят  от NOI Techpark - 
технологичния парк на Алто Адидже, който обединява бизнеса, 
изследователите и студентите, за да създават иновации. Турът 
„Мелинда” ще включва и обиколка на „подземните килии”, огро-
мни галерии, издълбани скалата, 275 м под повърхността, които 
се използват за съхраняване на ябълки.

  Пенка Каменова

INTERPOMA 2018

Болцано обича ябълките
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Виена - София
В последното десетилетие идеята за 

вертикални ферми в града набира все 
повече популярност и все по-често ус-
пешно се прилага на практика. Техно-
логиите достигнаха степен на развитие, 
позволяваща превръщането на старо 
индустриално хале в модерно място за 
производство на зеленчуци да се осъ-
ществява бързо и лесно. Световен ли-
дер в развитието на така наречените въ-
трешни ферми (indoor farms) е Япония. 
Новият метод се прилага активно в Ки-
тай и САЩ, включително вече и в Европа. 

В Австрия също се изграждат първи-
те закрити стопанства без обработваема 
земя. Алпийската държава, която е ли-
дер в ЕС по производство на био зелен-
чуци, вече има и свой Институт за вер-
тикално фермерство и влага все повече 
средства в развитието на модерно земе-
делие. Макар че за производството на 
такава продукция не се използват пести-
циди и торове, тя все още е далеч от въз-
можността да бъде сертифицирана като 
„био” по европейските стандарти. 

Модерното градско фермерство вър-
ви ръка за ръка и с новите тенденции в 
кулинарството. Така освен нови начини 
за производство на кълнове, растения и 
зеленчуци се появяват нови видове та-
кива и нови рецепти.

Зелени подправки на 
стелажа

Пионер на вертикалното отглеждане 
на храни в Австрия е машинният инже-
нер Отомар Рутнер, който още през 60-
те години представя 41-метрова кула, на 
която се отглеждат растения. Няколко 
десетилетия по-късно идеята за земеде-
лие без земя бавно набира популярност. 
През 2015 г. започва отглеждането на во-
дорасли в 6-метрови стъклени тръби. В 
провинция Бургенланд пък се намира 
най-голямата в Европа закрита ферма за 
уасаби.

В началото на тази година Клеменс Ян 
и Роналд Франк, които се определят ка-
то нова генерация земеделци, отвориха 

в провинция Долна Австрия първата в 
страната вертикална ферма. „Без пести-
циди, без ГМО, без хербициди” е мотото 
на Herbeus Greens. „Нашите растения ня-
мат никакъв контакт с външната среда, с 
вредните автомобилни газове или торо-
ве от съседната нива”, казва Клеменс Ян. 
„Ние можем перфектно да контролира-
ме условията, в които се отглеждат рас-
тенията ни, и да ги напасваме спрямо 
нуждите на конкретната култура.”

Поглеждайки сградата отвън, човек 
трудно би предположил, че вътре, раз-
положени на няколко етажа, се отглеж-
дат подправки и кълнове. Първият досег 
с ферма без земя е странен и усещане-
то е доста футуристично, пише австрий-
ски журналист, посетил мястото. На вхо-
да посетителят трябва да дезинфекцира 
обувките и ръцете си и да си постави 
специална шапка и изолиращи обув-

ки. Основната зала е с площ от 600 кв.м 
и в нея са разположени стелажи с по ня-
колко реда пластмасови щайги. В тях се 
отглеждат предимно различни видове 
зародиши и кълнове. Напояването се 
осъществява от долу нагоре на принци-
па на приливи и отливи. Светлината идва 
от цветни LED клетки, чийто спектър от-
говаря точно на нуждите на растенията. 
Екипът на Herbeus Greens, който се със-
тои от 12 души, сам е развил ноу-хау за 
това въз основа на проведени опити. 

Целта е 365 дни в годината да се про-
извеждат свежи, хрупкави и вкусни 
микрозеленчуци, кълнове и салати. За-
това се залага на няколко основополага-
щи принципа. Високото качество на про-
дукцията се гарантира чрез безопасност 
и проследимост на всяка стъпка от про-
изводствения процес, който е под посто-
янен контрол. Особено внимание се от-
деля на температурата и влажността на 
въздуха около растенията, което позво-
лява осигуряването на отличната им кул-
тивация. Основните критерии при избо-
ра на растения, които да се отглеждат 
във фермата, са възможността да обра-
зуват зародиши, да имат бърз цикъл на 
растеж и привлекателен цвят.

 „Нашата продукция има нужда от 
около 80% по-малко вода спрямо та-
зи, отглеждана на земята”, казва Ян. Ка-

Фермите настъпват към сградите 
в града

Растениевъдството в закрити вертикални ферми набира все повече привърженици

то прибавим и факта, че за целта не е не-
обходима допълнителна обработваема 
земя, а се използват обогатени почвени 
субстрати, парлични хранителни среди 
и хидропоника, предимствата на закри-
тата ферма са очевидни.

Перспективи
Данните сочат, че вертикалните фер-

ми имат голям потенциал за развитие в 
Австрия. Към момента страната успява 
да задоволи сама около 60% от нуждите 
от пресни зеленчуци. В същото време зе-
меделските площи намаляват. Микрозе-
ленчуците и кълновете са изключително 
подходящи за трапезата през зимния се-
зон и началото на пролетта, когато нуж-
дата от пресни зелени храни е голяма.

От Herbeus Greens искат да се опи-
тат да отглеждат по новата технология 
и ягоди, но все още имат съмнения дали 
те са подходящ продукт за целта. Пора-
ди високите разходи за електроенергия 
един килограм отгледани по този начин 
ягоди би струвал до 20 евро. Отглежда-
нето на ягоди извън полето към момен-
та е изгодно единствено в Исландия. В 
стъклените оранжерии там се използва 
и естествената топлина на почвата, идва-
ща от термалните води на острова. 

Младите предприемачи планират да 

разширят фермата си и тя да достигне 
12 етажа, на които да бъдат обособени 
отделни климатични зони, съобразени с 
изискванията на различните култури.

Въпреки че отговаря на редица изи-
сквания, продукцията на Herbeus Greens 
няма шанс да бъде сертифицирана като 
„био”, тъй като се използват изкуствена 
светлина и топлина.

Често конвенционалните фермери 
твърдят, че поради липсата на естествен 
досег с почвата отглежданите по хидро-
понен метод зеленчуци нямат достатъч-
но витамини и вкус. Научните изслед-
вания обаче показват, че растенията 
живеят не от почвата, а от въглеродните 
газове в атмосферата. Докато в закрити-
те ферми се знае точно колко и какво се 
използва при отглеждането на растения-
та, тези данни невинаги са ясни за про-
извежданите по класически начин про-
дукти. 

Минизеленчуци в чинията
Новите методи за отглеждане на зе-

ленчуците вървят ръка за ръка и с поя-
вата на нови видове и сортове, подхо-
дящи за малкото пространство, с което 
вертикалните ферми разполагат на сте-
лажите. И ако кълновете са добре позна-
ти, то микрорастенията и бейби зелен-
чуците, които се появяват за пръв път 
през 80-те години в Сан Франциско, са 
все още сравнително непознат елемент 
в менюто на градския човек. Микрозе-
ленчуците не са специален сорт и за тях-
ното производство не се използва ГМО 
или специална технология. Те са мини-
версия на добре познатите ни развити 
зеленчуци и най-честият способ за по-
лучаването им е да се берат в по-ранна 
възраст. Така на пазара популярност до-
биват бейби краставички, царевички, 
морковчета, репички. Основното изис-
кване към тях е да са свежи и крехки. От 
своя страна минирастенията се състоят 
от централно стъбло, първите едно-две 
несъщински листчета и едно или някол-
ко млади същински листчета. Размерът 
им е между 2,5 и 3,8 см, а периодът на от-
глеждане варира между 10 дни и четири 
седмици в зависимост от вида растение 
и условията за отглеждане. Зеле, салата, 
маруля, магданоз, босилек и редица под-
правки са сред най-предпочитаните рас-
тения за отглеждане в закритите ферми. 

Микроградинарството постави в чи-
ниите и цветове. Познати още в древен 
Китай, Рим и Гърция, те са неизменна 
част от кухнята на някои народи и днес. 
Пикантни, горчиви или сладки, цветове-

те започнаха да обогатяват менюто и на 
съвременния градски човек. Ядливи са 
цветовете на лука, анасона, пореч, не-
вен, латинка, тиква, бегония, роза, грах. 
Тяхната употреба трябва да е умерена, 
а начинът на производство и произход - 
сигурен. 

Въпреки някои твърдения, че микро-
зеленчуците и растения нямат добра 
хранителна стойност, изследване на 
университета в Мериленд, САЩ, показ-
ва, че зародишите и младите растения 
съдържат по-голямо разнообразие от 
витамини и минерали в сравнение със 
зрелите. Например младата градинска 
латинка съдържа десет пъти повече бе-
та-каротин в сравнение с добре позна-
тия ни морков. 100 грама зеле от специа-
лен сорт за отглеждане във вертикална 
ферма след десет дни от развитието са 
богати на 147 милиграма аскорбинова 
киселина, или 50% от дневната нужда на 
един възрастен, и в същото време шест 
пъти повече от порасналото зеле.

Бъдеще
Все още представата ни за селско 

стопанство се свързва с нива, гради-
ни, домашни животни, машини. Колко 
дълго тази идилична картина ще бъде 
актуална? С развитието на технологии-
те сградите вече имат соларни панели 
и сами произвеждат необходимата им 
енергия, събират собствена вода, коя-
то се използва за охлаждане и отопля-
ване на помещенията им. Когато в така-
ва сграда се разположи ферма, кръгът 
на самозадоволяване се затваря, защото 
там вече се произвежда и храната, необ-
ходима за изхранване на работещите в 
сградата. Такъв пример е Pasona О2 – ви-
сока бизнес сграда в центъра на Токио. 
Погледната отвън, типичната бизнес ку-
ла на едноименната фирма, която заема 
горните етажи, с нищо не подсказва, че 
на долните ѝ нива е разположена ферма, 
в която се отглежда храна за служите-
лите. Тя заема площ от 10 000 кв. фута и 
шест отделни зали. Създадена е с цел да 
събуди интереса на градския човек към 
фермерството и да го накара да мисли 
повече за използването на природните 
ресурси и околната среда. Ако тази кон-
цепция се разпространи, тя ще даде въз-
можност на мегаполисите да имат собст-
вен източник за производство на пресни 
храни, без да е необходимо да се отделя 
земя за това.

  Елица Ценова



Микроградинарството постави 
в чиниите и цветове. Познати 

още в древен Китай, Рим и 
Гърция, те са неизменна част от 
кухнята на някои народи и днес. 



Нашата продукция има 
нужда от около 80% по-

малко вода спрямо тази, 
отглеждана на земята.



ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ
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Париж Норд Вилпент Франция

СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА И ЖИВОТНОВЪДСТВО

ФЕВРУАРИ

За контакти: Bertrand Gardair
tradingconsultbg@yahoo.fr

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tel.: +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax: +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail: sima@comexposium.com

като използвате този код:  
PROMOAGROB

ПОРЪЧАЙТЕ ВАШИЯ БЕЗПЛАТЕН 
БАДЖ ТУК: simaonline.com Посрещане: Международният Клуб на входа на Палата 6 Ви очаква, 

възможност за посрещане на вашия език, както и персонализирана 
визита на изложението
Обмен: безплатни технически визити на стопанства в района на Париж
Бизнес: Лични срещи с изложители

УСЛУГИ ПО ПОРЪЧКА НА ВАШЕ 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Последвайте ни #SIMA

TOGETHER WE GROW THE WORLD
С увеличаване категорията на стопанствата по раз-

мер на притежаваната земя рязко намалява броят на сто-
панствата и се увеличава ИЗЗ. Т.е. наблюдава се силно из-
разена поляризация в притежаването или използването 
на земята. Категорията стопанства със земеделска земя 
под 20 дка са 43.4% от общия брой, но притежават само 
около 2% от земеделската земя. На другия полюс са сто-
панства с над 1000 дка, които са 3.1% от общия брой, 
но използват повече от половината на земните ресурси 
(52.1%). 

Тази поляризация е най-силно изразена за България, къ-
дето най-малките стопанства под 20 дка са четири пе-
ти от общия брой (79.6%), но използват само 3.2% от 
ИЗЗ. В същото време големите стопанства с над 1000 
дка ИЗЗ са 1.5 %, но използват над четири пети (82.4%) 
от земеделската земя. Тази поляризация би била още по-ос-
тро изразена, ако категорията над 1000 дка се разчлени, 
т.е. . се включат категории с повече от 10 и 100 хил. дека-
ра. Основно на тази силна поляризация се дължи слабата 
продуктивност и ефективност на българското земеде-
лие. То е със силно изразена монокултурност и освен зър-
неното производство всички останали сектори са сла-
бо развити.

ИЗВОДИ
За краткия период от 2010 до 2013 г. не се наблюдава 

съществено изменение на общата ИЗЗ в ЕС-28.
Съществува огромно разнообразие по отношение на ИЗЗ, 

брой и средни размери на земеделските стопанства по стра-
ни, зависими не само от територията на страните, но и 
от периодни, икономически, исторически и социални фак-
тори.

Регистриран намален общ брой на земеделските сто-
панства в Общността с 11.5% и увеличение на притежа-
ваната или използвана земеделска земя с 11.3%. Тези проме-
ни са много по-силни в българското земеделие.

Характеризирана е структурата на земеделието в ЕС-
28 чрез отношението между брой стопанства и ИЗЗ по 
категории стопанства с различен размер на земеделската 
земя. Установява се силна поляризация - голям брой малки 
стопанства притежават много малко земя, но 3.1% голе-
ми стопанства притежават или използват повече от по-
ловината земеделска земя.

Тази поляризация е много по-силно изразена в българско-
то земеделие, при което 1.5% едри стопанства използ-
ват над 80% от земеделската земя.

 Проф. дсн Петко Иванов

от стр. 41  

Фиг. 2 Среден размер на земеделските стопанства в страни на ЕС-28 - декара
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Фиг. 3 Относителен дял (%)на земеделските стопанства и земя зависимост от 
размера на стопанствата в ЕС-28
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