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национално месечно списание за лидерите в българското земеделие

КОМЕНТАРЪТ

Трактор Second Hand 
и CAP след Brexit

Само през 2016 г. в Италия продадохме близо  
30 000 използвани трактора на средна възраст 20 
години при едва 18 300 нови регистрации. Думите 
са на Алесандро Малаволти, председател на Ита-
лианската федерация на производителите на земе-
делска техника. Пред агромедии в Брюксел той е 
обяснил, че този факт противоречи на концепци-
ята за иновации и показва колко е важно за сектора 
да се приемат специфични регулации, които да са 
устойчиви както за индустрията, така и за фер-
мите.

Истината е, че в цяла Европа се продават пове-
че стари, отколкото нови машини. Чисто нови 
трактори се търгуват основно в Индия и Китай. 
Предполага се, че до края на миналата година бро-
ят им е надхвърлил съответно 600 000 и 500 000. 
За сравнение - през 2016 г. в Европа са регистрира-
ни общо 165 000 нови трактора.

Постоянното актуализиране на регламентите 
и директивите, които определят техническите 
характеристики на агротехниката, води до значи-
телно увеличение на производствените разходи 
и следователно на крайните цени. Според изчис-
ленията влизането в сила на Регламент 167/2013 
и на законодателството относно замърсяващи-
те емисии в периода 2015 - 2021 г. ще увеличи раз-
ходите на производителите на земеделска техни-
ка с 40%.

А какво ще стане с концепцията за иновации на 
новата CAP след Brexit?

Вижте отговора в новия брой. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Инж. Марин Маринов е от Плевен, на 41 г. 
Завършил е транспортна техника, но от много 

време се занимава със зърнопроизводство. 
Семеен е и в агробизнеса много му помага 

съпругата. Трите му деца също проявяват 
интерес, особено големият син, който 

вече е на ти с много от задачите, свързани 
със земята, техниката, зърното. 

 Защо и кога решихте да се занимавате със земеде-
лие? С какво ви привлече този толкова труден сек-
тор, който дори е най-уязвимият от промените на 
климата?

- Винаги съм бил свързан със земята. От 15-годишен се ин-
тересувам много сериозно от нивите и машините, с които се 
обработват. Гледах, попивах, учех се, крадях занаят. А през 
2001 г. основахме фирмата „Агротрейд комерс” ООД с Илиян 
Андронов, който за съжаление не е вече сред нас. През из-
миналите години научих много уроци и разбрах, че когато се 
грижиш добре за земята, тя ти се отблагодарява независи-
мо от капризите на времето. Според анализи на учените през 
следващата половина на века топлинните ресурси значител-
но ще нараснат и ще разширят възможностите за отглеждане 
на по-топлолюбиви култури у нас. Климатолозите предвиждат 
намаляване броя на мразовитите дни с около десетина до 2030 
г. и петнайсетина през 2050 г. Повишаването на температурите 
ще позволи също отглеждането на ранните земеделски култу-
ри на открито или в оранжерии, а разходите за енергия в тях 
ще намалеят.  Но така или иначе земеделие винаги е имало и 
„носи на раменете си” цялата икономика, то е нейният двигател. 
Произвежда суровини за много сектори, осигурява храната на 
цялата планета. Безспорно изборът ми да се занимавам със зе-
меделие е правилният и точният . 

Представете ни вашето стопанство, колко земя 
гледате и къде?

- Агротрейд комерс се занимава с производството и реа-
лизацията на селскостопанска продукция за района на област 
Плевен. Базата ни се намира в село Комарево, община Долна 
Митрополия. Мисията ни е да произвеждаме качествена сел-
скостопанска продукция, съобразена с изискванията на пазара. 
Стремим се, полагаме усилия да сме сигурен и надежден парт-
ньор в тази сфера. Фирмата обработва 48  хиляди декара зе-

мя в землищата на селата Комарево и Подем. Отглеждаме ос-
новните за страната ни зърнени култури - царевица, пшеница, 
ечемик, слънчоглед и рапица. Масивите ни са събрани на едно 
място, което позволява да ги обработваме с по-малко хора. 

Колко хора работят при вас и имате ли проблем с 
кадрите? Все пак успешният бизнес минава и през зна-
нията и екипа.

- В стопанството работят 28 души – механизатори, админи-
страция и охрана. Проблем с кадрите има, както навсякъде в 
страната и във всички икономически сфери. Все по-рядко се 
появяват младежи, които искат да работят на полето. Много от 
тях си представят старите трактори и комбайни, обвити в обла-
ци прах, буботещи през нивите. А това не отговаря на истината. 
Техниката днес коренно се отличава от вчерашната. Машините 
са компютризирани и комфортни. Проблем е, че училищата не 
подготвят необходимите специалисти, а образованието у нас 
няма директна връзка с нуждите на бизнеса. От липсата на ка-
дри страдаме не само ние, а и икономиката. Но вярвам, че това 
ще се промени, ситуацията ще наложи реформата. 

Смятате ли да затворите цикъла, да се захванете, 
примерно с животновъдство или да построите фура-

ЕВРОФЕРМЕР

МАРИН МАРИНОВ:

Земеделието е двигател на 
икономиката

Използваме високи технологии, постигаме по-добра ефективност, категоричен 
е управителят на „Агротрейд комерс” ООД Марин Маринов

жен завод? 
- Не съм мислил да затварям цикъла на производство, по-

скоро имам желание да го оптимизирам максимално. Искам 
да изградя поливни системи на част от полетата, така ще 
бъда по-малко зависим от промените в климата. Нуждите от 
напояване нарастват заради засушаването. То в бъдеще ще 
се отразява и ще въздейства върху развитието на културите 
в посока намаляване на добивите и влошаване качеството 
на продукцията поради недостиг на влага в почвата през 
вегетационния период. Но затова трябват точни и ясни закони 
и помощ от държавата. 

Трябва ли държавата да помага на фермерите? Има 
ли какво да направи в тази посока?

- Държавата може да подпомага фермерите не само финан-
сово, но и със закони, които да регламентират ясно правилата. 
Фермерите получават ограничен дял от цената, която потреби-
телите плащат за техните услуги, а това е необходимо непре-
менно да се промени. Определено има нужда от стратегия. Но 
за нея се говори от години, а на практика нищо не е направе-
но. Няма нужда на всеки четири години новите управляващи да 
предприемат кардинални промени. 

Как виждате българското селско стопанство след 
десетина години, когато субсидиите ще бъдат пре-
структурирани, ваши колеги дори заговориха, че ще бъ-
дат спрени тотално?

- Ние, имам предвид земеделските производители, вече из-
ползваме някои високи технологии, за да постигаме по-добра 
ефективност в ежедневната работа – джипиес, сензори, които 
позволяват ползването на подробни карти, меренето на кисе-
линността и температурата на почвата, точната до сантиметри 
сеитба. Имаме достъп до дронове и сателити. Умното селско 
стопанство и прецизното фермерство набират скорост у нас, 
ние не сме изключение. Спирането на субсидиите със сигур-
ност ще затрудни много агробизнеса, но няма да го провали. 
Това ще отсее истинските земеделски производители от тези, 
които са в този отрасъл единствено и само заради субсидии-
те. Селското стопанство е било и трябва да остане приоритетен 
отрасъл за България. Все пак то изправяло икономиката ни на 
крака след тежките войни в началото и средата на миналия век. 
То е секторът, който най-малко пострада от световната криза. А 
ние сме земеделска страна.

От кога датира сътрудничеството ви с „Римекс 
технолоджийс”?

- С „Римекс” започнахме да работим от 2004 г. и си паснахме 
много. Голяма част от успехите ни се дължат на отличното 
партньорство с фирмата. Винаги са били коректни и точни 
във взаимоотношенията си с нашето дружество, а и не 
само. Предлагали са ни най-новите машини, съоръжения и 
иновации, свързани със селското стопанство. Постоянно ни 
консултират, дават точните и нужните съвети. Екипите им са 
много добре подготвени, с изключителна квалификация. Те са 
специалистите, от които имаме нужда. Може безусловно да 
разчитаме на „Римекс технолоджийс”. 

Концепцията за безорната технология - английско-
то є название No-till  е съкращение на нулева оран, спе-
чели златен медал на най-голямото селскостопанско из-
ложение Агра в Пловдив. Вие как стигнахте до внедри-
те? Какво ви даде, намали ли разходите? 

- Последните години започнахме да правим все повече об-
работки в масивите. Отначало добивите се покачиха малко, но 
след това ни останаха само по-големите разходи. Започнах да 
се замислям къде бъркам, търсих информация, консултирах се 
със специалисти. Тогава разбрах за нулевата обработка или как-
то е по-популярна - безорната технология. При нея добивите се 
запазиха същите, но намаляха разходите. Имахме икономия на 
ресурси – гориво, торове, работна ръка, време, по-малко амор-
тизации. Повишихме рентабилността, намалихме себестойност-
та на продукцията и се увеличи печалбата. Тя представлява ди-
ректна сеитба без предварително почистване на растителните 
отпадъци, култивиране или оран. Стърнищата не се изгарят и 
не се закопават в земята, сламата не се прибира от полето. Тя се 
наситнява и равномерно се разпределя по полето. Така се об-
разува защитаващо горния слой на земята покритие. Освен то-
ва нулевите обработки са много щадящи почвата – подобряват 
нейната структура и намаляват ерозията на наклонени терени – 
точно на тях очаквам добивите да се повишат след няколко го-
дини. Не е без значение, че по този начин в земята се натрупва  
влага и така се намалява зависимостта на добивите от климатич-
ните условия. При култивирането се изпаряват 15 - 20 мм влага, 
земята губи органичния въглерод, стимулира се появата на пле-
вели в зърнените култури. Почвите са подложени на значителни 
физически повреди, образуват твърда кора на повърхността, за-
държат по-малко активни хербициди.



Безорната технология пречи на растежа на 
плевелите, съдейства за активизирането на 
микрофлората на почвата и представлява 
база за възпроизводството на плодородния 

слой. Нулевата обработка все по-
широко ще се прилага от земеделските 

производители, убеден съм в това. 


Още повече че вече и на българския пазар се предлага тех-

ника специално за безорната технология. Пневматичната сеял-
ка на SALFORD е предназначена точно за нея. Рамата ѝ е уни-
версална и е в основата и на други машини на Salford като 
култиватора или сеялката-хибрид с дискови ботуши. При необ-
ходимост е възможно да се извърши преоборудването ѝ. Кул-
тиваторите SALFORD пък са многофункционални, за кратко вре-
ме и с максимален ефект комбинират няколко операции, които 
подобряват структурата на почвата, изглаждат повърхност-
та, предотвратяват ерозията, намаляват загубата на влага. Ние 
сме поръчали и съвсем скоро ще имаме дисков култиватор за 
вертикална обработка SALFORD, който е незаменим за пред-
варително засяване на неравни терени, където е необходимо 
подравняване при едновременно унищожаване на плевелите. 
Висококачествената конструкция на рамата гарантира раздро-
бяването на растителните остатъци така, че да не блокират ра-
ботата на машината. Пружинните предпазители дават на тази 
техника допълнителна гъвкавост. Убеден съм, че ще ни е от ог-
ромна полза. А това, че No-till технологията е отличена на меж-
дународното селскостопанско изложение Агра, още веднъж 
потвърждава факта, че тя е необходима и носи много ползи не 
само на стопаните, но и на природата.

 Янка Апостолова

Марин Маринов със сина си Румен, който още е ученик, но вече знае 
какъв иска да стане
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Справедлив доход на фермерите и гаранция за 
качествена и разнообразна храна

Директните плащания, опазването на околната среда и 
развитието на селските райони бяха фокусът на втората 

среща на министрите на земеделието в рамките на 
българското председателство на Съвета на ЕС.

Както и по време на първото заседание, дебатите по Общата селскостопанска полити-
ка на ЕС бяха публични и се излъчваха на живо.

По врeме на дискусиите министрите посочиха, че има възможност да се подобри фор-
мата на директните плащания чрез насочването им по начин, който позволява постигане-
то на по-справедливи и по-ефективни резултати за земеделските стопани в ЕС.

„Наша отговорност е да поставим основите на модерна Обща селскостопанска полити-
ка, която, от една страна, да осигурява справедлив доход на фермерите, а от друга, да га-
рантира качествена и разнообразна храна на трапезата на гражданите на ЕС. Продовол-
ствената сигурност, борбата с изменението на климата и опазването на селските райони 
също са много важна част от ОСП“, заяви председателят на Съвета на ЕС Румен Порожа-
нов.

По време на заседанието министри изразиха мнението, че принципът на равнопоста-
веност между държавите членки при разпределението на директните плащания е важен 
елемент в полза на справедливостта. Във връзка с това аспектите, които трябва да се взе-
мат предвид, следва да включват средния размер на директните плащания на хектар, как-
то и други фактори като разходите за труд и цената на земята и подпомагането по линия 
на втория стълб.

Много министри подчертаха значението на доброволното обвързано с производство-
то подпомагане като ефективен инструмент за подкрепа на чувствителните сектори, по-
специално в контекста на все по-отворените пазари и сключването на поредица от спора-
зумения за свободна търговия.

Беше отправен призив за опростяване и намаляване на административната тежест. Съ-
щевременно държавите членки и отделните региони следва да разполагат с по-голяма 
гъвкавост при изготвянето на мерки, която да позволява индивидуални решения, съобра-
зени с местните особености и нужди.

Съветът взе решение относно преизчисляване на налозите върху производството на 
захар за годините 1999/2000 и 2000/2001. Целта на приетия регламент е да се съобрази с 
решение на Съда на Европейския съюз от февруари 2017 г., съгласно което размерът на 
налозите върху производството в сектора на захарта в периода 1999 - 2001 г. е бил по-
грешно изчислен и в резултат на това производителите на захар са внесли завишени на-
лози.

Имам удоволствието да обявя, че днешното решение ни дава възможност да поправим 
грешките от миналото и да направим необходимото да бъдат възстановени в пълен раз-
мер сумите, надвнесени от съответните производители на захар, заяви министър Поро-
жанов.

 Повече по темата може да прочетете на сайта на Българското  
председателство на Съвета на ЕS (https://eu2018bg.bg/bg/news/447)



 Пенка Каменова

от стр. 10  

Бъдещето на Общата 
селскостопанска политика 
беше в основата на първия 

за годината Съвет на ЕС 
по земеделие и рибарство. 

Българското председателство 
повдигна конкретни въпроси 

относно това как може да 
се осигури непрекъсната и 

нарастваща добавена стойност 
на ОСП и до каква степен може да 
бъде повишена субсидиарността 

за отделните инструменти 
на политиката, така че да се 
запази общият характер на 

ОСП, а на държавите членки да 
се осигури повече гъвкавост.

Според българското председа-
телство ОСП следва да разполага с 
адекватен бюджет 

Само по този начин може да се га-
рантира, че политиката ще е в със-
тояние да преследва заложените амби-
циозни цели по отношение на гаранти-
ране на устойчивост на земеделието и 
околната среда и борбата с климатич-
ните промени.

„Бюджетът за земеделие в след-
ващата многогодишна финансова 
рамка е един от приоритетите на 
българското председателство. То-
зи дебат ще се проведе преди всичко 

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.BG

ОСП да остане конкурентоспособна, 
устойчива и адекватно финансирана 

политика

на ниво Европейски съвет и попада в 
областта на компетентност на Съ-
вета по общи въпроси. В съвета по 
земеделие ние дадохме възможност на 
министрите да защитят добавена-
та стойност на ОСП по отношение 
не само на земеделските производите-
ли, но и за всички европейски гражда-
ни, подчерта министърът на земеде-
лието, храните и горите Румен Поро-
жанов .

Някои министри предупредиха, че 
съкращенията в бюджета на ОСП би-
ха довели до изостряне на структур-
ните предизвикателства, с които се 

сблъскват много селски райони, и до 
по-голяма финансова тежест за прео-
доляването им за държавите членки.

По време на дискусията беше под-
чертано, че земеделските стопани 
трябва да останат в центъра на поли-
тиката и ОСП след 2020 г. да им оси-
гурят подходящи стимули.

Съветът на министрите се обеди-
ни около тезата, че Общата селско-
стопанска политика е от съществе-
но значение за цялото общество. Тя 
трябва да остане хомогенна, конку-
рентоспособна, устойчива и адекват-
но финансирана политика.



По предложение на Румен 
Порожанов дебатите  

по Общата селскостопанска 
политика на ЕС ще бъдат 
публични. Заседанията ще 
се излъчват директно на 
страницата на Съвета 
на ЕС и могат да бъдат 
наблюдавани на живо.


Междувременно българското пред-

седателство получи пълна подкре-
па за инициативата за координиран 
подход за издигане на обща кандида-
тура на ЕС за генерален директор на 
Организацията по прехрана и земеде-
лие на ООН (FAO). Тази агенция е в ос-
новата на действията на международ-
ната общност в борбата с глада. До 
този момент ЕС не се явяваше единен 
и не събираше достатъчно подкрепа не-
гов представител да оглави хуманитар-
ната организация, въпреки че е един от 
най-големите донори .

Друга важна тема по време на съ-
вета се отнасяше за механизма за из-
купуване на сухо мляко, който Евро-
пейският съвет реши временно да спре. 

Към настоящия момент са натрупа-
ни количества от около 400 000 тона, 
по-голямата част от тях закупени с цел 
подпомагане на производителите след 
кризата от 2016 г. Тези запаси се съх-
раняват в складове на няколко страни 
членки и се отразяват на пазарната це-
на на млякото.

Съветът реши да се намеси и да ста-
билизира пазара на млечни продукти 
през 2018 г., заяви Румен Порожанов. По 
думите му това отговаря на ангажи-
мента да се следят пазарите и да се га-
рантира своевременно и разумно използ-
ване на предпазната мрежа не само за да 
реагираме на смущения на пазара, но пре-
ди всичко за да ги избягваме всеки път, 
когато това е възможно.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

AГРОПОЛИТИКАТА

АГРОПОЛИТИКАТА ФОРУМ

Двойният стандарт на храните - 
под надзора на ЕК

мисарят по правосъдието и защитата на потребите-
лите Вера Йоурова. Очаква се резултатите от тесто-
вете да бъдат готови до края на настоящата година.

Идеята е да бъде определена обща кошница от про-
дукти, които се предлагат в повечето държави членки 
и чийто състав ще бъде подложен на тестове за хими-
ческия състав и за вкусови показатели. Очакванията са 
да се включат 16 държави членки, което според комиса-
ря Йоурова е „ясен знак, че това не е въпрос на разделе-
ние Изток - Запад“, а въпросът ще се разглежда заедно в 
целия Европейски съюз.

Всъщност реалните действия на Европейската коми-
сия започнаха само две седмици след като на 13 септем-
ври 2017 г. нейният председател Жан-Клод Юнкер заяви 
в годишната си реч за състоянието на съюза, че няма да 
приеме в някои части на Европа на хората да бъдат про-
давани храни с по-ниско качество, отколкото в други 
страни, независимо че опаковките и търговските мар-
ки са идентични. На 26 септември Европейската коми-
сия обяви насоки към държавите членки за по-ефектив-
но противодействие на нелоялните практики, а по-къс-
но ще предложи обща методология за осъществяване на 
сравними тестове на храните, като за целта беше от-
делен бюджет от 2 млн. евро (виж карето). 

Какво предстои
През април се очаква да бъде представена и реформа-

та на политиката на ЕС в областта на защитата на по-
требителите, която според комисаря Йоурова също ще 
затрудни и направи по-скъпо за компаниите да заблужда-
ват потребителите.

По време на българското председателство на Съве-
та на ЕС в София през пролетта ще има форум за двой-
ните стандарти в храните и темата ще бъде във фоку-
са на поне едно заседание на съвета на министрите на зе-
меделието, обясниха от Министерството на земедели-
ето, храните и горите.

 2 МЛН. ЕВРО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СРАВНИМИ АНАЛИЗИ
Първата реална мярка на Европейската комисия в борбата срещу нелоялните търговски практики и двойните стандарти на 
храните бяха разработените Насоки към държавите членки, в които се обясняват изискванията на действащото законодател-
ство на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите, които различните институции трябва да вземат под внимание, 
когато анализират евентуален проблем с различно качество на продуктите. В насоките, които бяха обявени на 26 септември 
2017 г., се отбелязва специално, че „ако при дадено нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потре-
бителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество“ в това направление на европейско ниво.

Освен това Европейската комисия задели 2 млн. евро от европейския бюджет, които да се ползват за установяването на евен-
туален двоен стандарт на храните. Планът е 1 млн. евро от тази сума да бъдат предоставени на европейския Съвместен из-
следователски център за разработване на методика, чиято цел е да подобри сравнителните изследвания на храни, които се 
правят от различни институции и организации в държавите членки. Идеята е „държавите членки да могат да обсъждат този 
въпрос на солидна споделена научна основа, която да е една и съща за всички“.

Другите 1 млн. евро отиват за допълнителни изследвания и проучвания за качеството на храните в отделните държави член-
ки. Част от тази сума ще може да ползва и БАБХ за третия си анализ за съпоставка на качеството на храни, закупени от магази-
ни в Западна Европа и от България.

Държавите от Източна Европа (Полша, Чехия, Слова-
кия, Унгария, България и Румъния) искат въпросът да се уре-
ди със закони, като тяхната позиция вече се подкрепя и от 
трите прибалтийски страни (Литва, Латвия и Естония). 

Проверките
За първи път темата с двойния стандарт на храните се 

появи в публичното пространство още през 2011 г., кога-
то потребителска асоциация в Словакия съобщи, че е про-
вела проучване, резултатите от което показват, че има 
разлика в продукти на мултинационални компании, прода-
вани в западните и източноевропейските държави. От ед-
на страна, това разминаване е по линия на използване на по-
евтини заместители на основни съставки, а от друга, ста-
ва въпрос за разминаване в количествата им. През 2017 г. 
държавите от Вишеградската четворка (Полша, Чехия, 
Словакия, Унгария) представиха допълнителни резултати 
от изследвания, според които има разминаване в качество-
то, количеството и цените.

В България също бяха направени две сравнения на качест-
вото между едни и същи продукти, купени у нас и от мага-
зини в Германия и Австрия. При първата проверка, която 

анализира състава, бе установена разлика в 7 от закупените 
31 продукта. При втората, която сравняваше етикетите 
по състав и цена, не бе открит двоен стандарт, с изключе-
ние на разлики в цените на някои продукти.

В началото на февруари изпълнителният директор на 
Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) Лю-
бомир Кулински обяви, че предстои да се вземе трета по-
ред проба в хипермаркети на четири европейски държави и 
контролна проба от същите продукти в България, която 
е част от процедура за проверки за двоен стандарт в хра-
ните в Западна Европа и в източните членки. Отново ще 
се прави сравнителен анализ на етикетите и лабораторен 
анализ на пробите, включително за съдържание на консер-
ванти и оцветители.

Как реагира Брюксел
След две заседания на министрите на земеделието от 

ЕС, проведени миналата година, и специален форум по те-
мата в Прага вече се работи по единна методология за из-
следване на храните. Тя ще бъде готова до средата на април, 
а през май държавите членки ще имат възможност да запо-
чнат съгласувани проверки, увери през февруари в Прага ко-

След близо 6 години спорове между държавите - членки на ЕС от Източна Европа, и производители от 
Западна Европа за наличието на двоен стандарт при храните, които се предлагат на различните 
пазари на Стария континент вече се предприемат реални действия от страна на Европейската 

комисия и засега има само намерения за промени от страна на Европейския парламент.

Европейският парламент вече разпознава 
проблема

След речта на Юнкер през септември вече има прогрес по 
темата и в законодателния орган – Европейския парламент, 
тъй като мнозинството евродепутати от Западна Европа 
доскоро отричаха, че съществуват двойни стандарти. Ве-
че са внесени няколко искания за дебат по темата и разрабо-
тване на специална директива, увери неотдавна евродепута-
та от ГЕРБ Емил Радев. Евродепутатите от страните от 
Източна Европа искат да се промени нормативната рамка и 
да се създаде общ европейски орган, който да следи за двойни-
те стандарти при стоките, продавани в различните части 
на континента. 

Друг български евродепутат, Момчил Неков от БСП, кой-
то като член на Комисията по „Земеделие и развитие на сел-
ските региони“ към европарламента активно работи по те-
мата, внесе неотдавна становище за „Двойния стандарт 
при храните в Европейския съюз“, прието на организирана 
от Неков дискусия в София в края на януари (виж брой 2 на 
„Агробизнесът“). Той предлага да бъде създаден контролен ор-
ган в ЕС, който да следи дали се предлага еднакво съдържание 
за един и същ продукт. Неков ще настоява този контролен 
орган да е със седалище в България.

По думите на евродепутата в момента няма европейско 
законодателство, което да санкционира установена „корпо-
ративна дискриминация към потребителите от Източна 
Европа“. Затова според Неков производителите се възполз-
ват от тези законодателни пропуски и продават храни с раз-
лични съставки, макар и на една и съща марка на различните 
пазари в Европа.

В становището се предлага още да се въведе преходен пе-
риод, за да се даде възможност на бизнеса да има по-голяма ви-
димост, в случай че приготвя продукти по местна рецепта 
и използва местни суровини, както и да се уважава правото 
на потребителите да правят информиран избор, чрез закупу-
ване на продукт с по-изчерпателно означение.

 Боряна Семкова
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Продължава действието на лозаро-винарската 
програма, по която ще бъдат отпускани по около 

26 млн. евро годишно до 2023 г. 
Това съобщи министърът на земеделието, храните и 

горите Румен Порожанов при ритуалното зарязване на 
лозята край с. Белоградец, Варненско. По програмата за 
преструктуриране и конверсия на масивите през мина-
лата година са сключени 123 договора за близо 50 млн. лв. 
Лозовите масиви у нас вече са над 604 000 дка. 

България изнася 64 млн. литра вино годишно, каза още 
министърът. Конкуренцията на пазара е изключително 
голяма и би било добре страната ни да рекламира повече 
своята качествена продукция, допълни той. 

 Годишно се отпускат по 26 млн. евро 
за лозаро-винарската програма

Данните от сектора показват, че през последната година инвестиционната активност расте.



Данните за износа на българско вино показват, 
че то се продава в над 45 държави. През 

последните години абсолютният лидер 
в експорта на България е Полша, където 
според данните на НСИ продажбите са 

повече от тези в останалите четири най-
големи пазара за българска продукция - 

Русия, Швеция, Китай и Великобритания. 


Наблюденията в сектора са, че към Полша и Русия Бълга-

рия прави продажби в ниския ценови сегмент, като доми-
ниращ е износът на червено вино. Но пък постепенно започ-
ва да расте делът на продажбите на по-скъпи вина на раз-
лични пазари, включително в ЕС и държави като Китай, 
САЩ, Япония и др. 

Данните от сектора показват, че през последната го-
дина инвестиционната активност расте. От една стра-
на, съществуващите стопанства инвестират в ново обо-
рудване - на ниво лозарски бизнес в момента най-много ин-



???????.



В тази връзка 

предстои на 12 март да се проведе в Банско 
първата кръгла маса за популяризиране на 

винения и кулинарния туризъм  
„Сподели България“. 

На нея ще се дискутира потенциалът на райони-
те по долините на реките Места и Струма. Проек-
тът се осъществява съвместно с Министерството 
на туризма. В България има над 300 изби, като вино-
то на поне 200 от тях е с много високо качество, за-
яви министър Порожанов.

Позитивни са новините от българския винен па-
зар. Имаме доста голям ръст и на производство, и на 
износ на българско вино. Това коментира Галина Ни-
фору, председател на Асоциацията на износителите 
на вино.Но нещата могат да станат и още по-добре, 
ако насочим нашите усилия към китайския пазар, кой-
то е вторият по значимост пазар в света след САЩ 
и се развива с много добри темпове и по отношение 
на българското вино. 

вестиции се правят в напоителни системи, за което 
помага и европейското финансиране. Все повече изби 
се стараят да следват новите тенденции във виноп-
роизводството, инвестират в създаването на нови 
брандове с интересни визии на бутилките и етике-
тите.

Общият брой на винопроизводителите в стра-
ната е 263.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  
и земните червеи. Червеите създават почвени канали 
до 2-3 м дълбочина, хранейки се с растителни остатъ-
ци и превръщайки ги в хранителни вещества за расте-
нията. Също така при технология за Нулева обработ-
ка трябва да оставяме жътвените растителни оста-
тъци добре разпилени върху почвената повърхност за 
да предпазват почвата от прекаленото слънцегреене, 
запазвайки влагата, за която казахме, че е най-важният 
фактор в земеделието. След жътва на пшеница се зася-
ват покривни култури, които поддържат постоянно 
живи корени в почвата и предпазват от слънцегреене-
то. Така нашите полезни микроорганизми и земни чер-
веи ще останат в почвата и ще си вършат работата. 
Напролет тези покривни култури се пръскат с тота-
лен хербицид 3-4 седмици преди сеитба на слънчоглед и 
царевица.

Директна сеитба без обработка
Martin-Till® оборудване превръща и най-добрите сеялки в още по-производителни

И ето тук идва ред за най-тънкия момент -  
с какво и как ще ги засеем? 

Martin-till предлага най-доброто решение:


Оборудването Martin-till почиства почвата  
само в реда, където сеялката ще засее 
семената, и така междуредието си остава с 
растителни остатъци, които ще пазят почвата 
и влагата в нея. При тази технология почвата 
ни вече е рохкава, чистачът я почиства в реда 
и V-образните дискове на сеялката засяват 
семената, докато назъбените колела отзад 
затварят семенния канал. Без това оборудване 
няма как да се извърши най-правилната сеитба.

No-Till

Когато правим обработки като оран, продълбочаване, 
дисковане и култивиране, ние нарушаваме структурата на 
почвата, от което следват редица проблеми като водна-
та ерозия, при която водата от дъждовете извлича поч-
вата заедно с хранителните вещества и торовете, кои-
то са в нея. Друг вид ерозия е ветровата, при която сил-
ните ветрове измитат хумусния слой, а точно той е най-
плодородната част на почвата. Друг минус на обработ-
ката на почвата е нейното уплътнение и така наречена-
та плужна пета, която не позволява проникването на ко-
рените на растенията в долните почвени хоризонти, от-
където си набавят нужното количество вода и хранител-
ни вещества.

Когато обработваме почвата, ние 
изкарваме на повърхността полезните 
микроорганизми и най-вече земните 
червеи. Също така изкарваме и най-
важния елемент в земеделието -  
почвената влага.

Когато не обработваме почвата, ние не нарушаваме 
почвената структура, почвата остава пореста, ронлива и 
зърнеста. В такава почва прониква максимално количество 
вода, която се използва от растенията през целия им веге-
тационен период. При този метод на работа няма опас-
ност от възникване на почвена ерозия, като същевременно 
се запазват всички полезни за растенията микроорганизми 

ГЕОРГИ ИВАНОВ, АГРОНОМ В АГРОТРЕЙД КОМЕРС 

Миналата година внедрихме  No-Till при  пшеница и рапица и мога да кажа,  че техно-
логията се представя доста добре. На първо място се намалиха разходите за обработ-
ки и се запази влагата в почвата. Структурата на почвата се промени много бързо – 
само за един месец можеш да видиш промяната. При нас полето е много начупено, баи-
ри, котловини, при по-проливен дъжд виждаш как цялото поле се измива и ако напри-
мер си засял царевица или слънчоглед, половината растения ги няма, а другата полови-
на остава оголена, без почва. При оран  правиш плужна пета на дълбочината, на която 
ореш, надолу земята е твърда, влагата не прониква по-надълбоко. А при No-till запазва-
ме и микробиологичното разнообразие на почвата, което е много важно.

КОМЕНТАР НА СПЕЦИАЛИСТА

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



17 2018 MAРТ  |

на  стр. 19   

Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Започват нови битки за усвоява-
не на земеделски земи и гори, за да се 
изграждат по-бързо туристически 
обекти край морето и в планините. 
Първата беше окончателно спечеле-
на. С приетите изменения на Закона 
за опазване на земеделските земи соб-
ствениците на ниви, които са 
сменили предназначението им, но 
не са реализирали строителство 
в законовия срок, получиха амнис-

ЗАКОНЪТ

Новата битка за нивите край морето 
и ски пистите в планините

щите внесоха законопроект за изме-
нение на Закона за горите, след прие-
мането на които по-лесно и бързо ще 
се учредява право на строеж в горски 
територии без промяна на предназна-
чението на земите, когато се отна-
ся за „ски писти, станции и стълбове 
на лифтове и влекове, включително за 
нуждите на основен ремонт и рекон-
струкция на съществуващите такива 
съоръжения.

На кои ниви ще  
се строи

С промените на Закона за опазване 
на земеделските земи, които бяха при-
ети в преходните и заключител-

 

SALE

тия, за да упражнят правото си на 
инвестиции. Не помогна и ветото на 
президента. То беше отхвърлено от 
мнозинството, а действащите вече 
промени се отнасят предимно за ни-

ви край морето.
Втората битка за горите в плани-

ните и по-специално за нови лифтове 
и ски писти започна, след като депу-
тати от управлява-
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ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СЕВТОПОЛИС  
гр. Павел баня 6155, ул. Чудомир 3  
 Тел.: 0887 361 669 • 04361 9000 
e-mail: reservations@sevtopolishotel.com  
www.sevtopolishotel.com

ИЗБЕРЕТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА 
И СПОКОЙСТВИЕТО!

 58 ДВОЙНИ СТАИ  4 АПАРТАМЕНТА  РЕСТОРАНТ

 МЕДИКЪЛ СПА ЦЕНТЪР, ИЗВЪРШВАЩ ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

 КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ЗА БИЗНЕС СРЕЩИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Награда за 2017 година  
НАЙ-ДОБЪР  

МЕДИКЪЛ И СПА ХОТЕЛ

Почувствайте лечебната 
сила на минералната вода  
в хотел Севтополис Балнео & СПА 

ните разпоредби на законопроек-
та за изменение на Закона за посе-
вите и посадъчния материал, се 
дава право на собственици на зе-
меделски земи, които са им смени-
ли предназначението, но по някак-
ва причина не са реализирали ин-
вестиции за изграждането на ту-
ристически или други обекти, да 
сторят това в следващите 3 или 
6 години, съответно да подно-
вят разрешението си за промяна 
на предназначението и да реализи-
рат инвестицията си. Всъщност 
изтеклият на 23 май 2017 г. краен 
срок бе удължен и на практика ос-
тава за вечни времена, като се от-
нася не само за нивите с промене-
но предназначение до 23 май 2011 
г., но и за бъдещи промени на пред-
назначението.

На този етап няма точни 
обобщени данни колко са 

нивите с такъв статут 
Има ги в различните регионал-

ни земеделски комисии, които из-
дават разрешенията за промяна-
та на предназначението. Според 
данни на Министерството на земе-
делието, храните и горите  до про-
летта на 2012 г. са били одобре-
ни над 13 800 заявления за промя-
на на предназначението на ниви 
край София, Пловдив, Бургас и Ва-
рна. Близо 1800 заявления са в райо-
на на черноморското крайбрежие - 
зоната от 2 км, граничеща с пла-
жовете, в която строителство-
то е възможно при определени по-
казатели. За много от тези разре-
шения са реализирани инвестиции 
и са изградени някакви обекти.

Казусът се появи в последните 
две години през 2008 и 2009 г., кога-
то бяха извършени мащабни сдел-

ки за замени на земи от държавни-
те фондове - поземлен и горски, на 
непазарни цени. Последва наказа-
телна процедура от Европейска-
та комисия през 2010 г. за незакон-
на държавна помощ. За да бъде из-
бегната санкцията, първото пра-
вителство на ГЕРБ бе принуде-
но през 2011 г. със законодателна 
промяна да въведе крайни срокове 
за смяна на предназначението и за 
реализиране на инвестиционните 
намерения. Като аргумент беше 
посочено, че със сроковете се це-
ли да се ограничи бумът в промя-
ната на предназначението на земе-
делски земи. 

Сега след промените собствени-
кът на земята, който не е спазил сро-
ковете, ще има втора възможност, 
като за целта трябва да подаде иска-
не пред съответната земеделска коми-
сия, в което да посочи номера на ста-
рото разрешение и датата на издава-
нето му, пише в измененията на зако-
на. Към документите трябва да се 
приложат удостоверения за собстве-
ност или учредено право на строеж, 
актуална екооценка на инвестицион-
ното намерение, както и влязъл в си-
ла подробен устройствен план. Съща-
та процедура ще е валидна и за нови 
промени на предназначението, които 
се допускат по Закона за опазване на зе-
меделските земи.

Решението на комисията ще губи 
правното си действие, ако в следва-
щите три години собственикът не 

поиска издаване на разрешение за стро-
еж или ако до шест години не го запо-
чне. Собствениците на земи, които 
са платили такса за смяната на пред-
назначението, няма да плащат отно-
во, ако тя съвпада с актуалната та-
рифа. Разликата с тарифите ще бъде 
доплащана или ще бъдат връщани па-
ри. Земеделските комисии ще са длъж-
ни в срок до един месец да потвърдят 
или да отхвърлят искането.

Защо президентът върна 
закона

Държавният глава върна за ново об-
съждане промените в Закона за посев-
ния и посадъчния материал, но не зара-
ди промени в този законопроект, а за-
щото в неговите преходни и заключи-
телни разпоредби се правят промени 
в Закона за защита на земеделските зе-
ми, които позволяват „вечна“ промя-
на на статута на ниви, включително 
и в защитени зони.

В мотивите си президентът  по-
сочва, че по конституция  земята е ос-
новно национално богатство, което 
се ползва от особената закрила на дър-
жавата и обществото. Земята е ос-
новно национално богатство, защо-
то е източник и основа за всички дру-
ги блага и има ограничена площ. И от-
ново според основния закон се провъз-
гласява принципът за използването на 
обработваемата земя само за земедел-
ски цели, като промяна на нейното 
предназначение се допуска по изключе-
ние при доказана нужда.

Президентът  посочва, че по 
конституция  земята е основно 
национално богатство, което 

се ползва от особената закрила 
на държавата и обществото.



от стр. 17   
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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

21 2018 ФЕВРУАРИ  |

5-7 април, Рига, Латвия. 
Pavasaris
Организаторите на 26-ото из-
дание на Международната из-
ложба за селското и горското 
стопанство, животновъдството, 

селскостопанско строителство и риболова предлагат по-го-
ляма изложбена площ, след като предишното изложение съ-
бра 340 участници и 16 000 посетители от трите прибалтийски 
държави – Латвия, Литва и Естония. Акцентите тази година са 
животновъдството, ветеринарното дело и технологиите за съ-
биране и обработка на фуражи. Традиционно се организират 
семинари и корпоративни презентации и по петте направле-
ния на изложбата.
www.aml-ramava.lv

6-8 април, Бастия 
Умбра, Италия. 
Agriumbria
Изложението за селско и гор-

ско стопанство, животновъдство и хранене тази година чест-
ва своя 50-годишен юбилей. Амбицията на организаторите е 
да покажат най-добрите технологии и оборудване за селското 
стопанство и хранителната индустрия, да организират семи-
нарии и дискусии по актуални теми, свързани с предлагането, 
търсенето и научните постижения в сектора, които непрекъс-
нато се развиват. За първи път тази година ще има изложба 
Milktec, попосветена на технологиите за млечната промишле-
ност. Ще бъдат представени най-новите технологии, машини и 
оборудване за доене и преработка на мляко. Специални щан-
дове са предвидени за фирми от бързо развиващите се бал-
кански пазари.
www.agriumbria.eu

8-12 април, Бърно, 
Чешка република. 
Biomass & Silva Regina 
& TechAgro
Три панаира по едно и също вре-

ме на едно и също място – за възобновяемите енергийни из-
точници в земеделието, за горско стопанство и лов и за сел-
скостопанска техника. Biomass представя възможностите за 
използване на биомаса от полето, ливадата, гората и фермата, 
което напоследък се налага като логична надстройка за раз-
растване на дейността на фермерите и лесовъдите. Тази годи-
на акцентът е върху  обработката и енергийното оползотво-
ряване на дървесната маса и върху преработката на дърва за 
огрев. Silva Regina е най-голямото изложение за горското сто-
панство и лова в Централна Европа, на което се представят 
горски машини, ловни оръжия и консумативи, специализира-
но оборудване на ловни ресторанти, а организаторите пред-
лагат богата съпътсваща програма от семинари, дискусии и 
корпоративни презентации.
www.bvv.cz/biomass 
www.bvv.cz/silva-regina

Аграрни изложения в Европа през април 2018 г.
АГРОШОУТО

15-18 април, Верона, Италия. 
Vinitaly & Agrifood
 52-то издание на едно от най-големи-
те международни изложения за вино и 
спиртни напитки в Европа предлага и 
новост – електронен онлайн каталог на 

изложителите с възможност за постоянна актуализация и с автомати-
чен превод от италиански на английски и китайски език. Организато-
рите очакват над 400 винопроизводители от  Италия и повече от 35 
държави по света, а тази година специално внимание се отделя на ки-
тайския пазар. В рамките на Vinitaly от няколко години се провежда 
и специализирано изложение за качествени селскостопански храни 
Agrifood и богата съпътстваща програма.
www.vinitaly.com

19-21 април, Брашов, 
Румъния. Expowood
Международниат панаир за горско сто-
панство и оборудване, машини, инстру-

менти и аксесоари за дърводобив и мебели ще се проведе за 17 по-
редна година и ще се фокусира върху концепциите Индустрия 4.0 с 
акцент върху автоматизацията и интегрирането на производствени-
те процеси в дървообработващата промишленост. За три дни спе-
циалисти от сектора ще бъдат информирани за новите производ-
ствена тенденции, ще бъде представена широка гама от класически 
технологии, подходящи за малки работилници, но и за големи фабри-
ки с интегрирано производство на мебели, прозорци, дървени къщи 
и други изделия от дърво. 
www.expowood.ro

24-26 април, Брюксел, 
Белгия. Seafood Expo 
Global
Организаторите на Световното изло-

жение за морски дарове и риболов са си поставили задача да подо-
брят миналогодишния рекорд – Експото беше посетено от 28 500 спе-
циалисти от 150 страни от бързо развиващия се световен пазар на 
улов, преработка и предлагане на морски дарове. Това са собствени-
ци, мениджъри на компании, търговци, производители на оборудва-
не и опаковки, както и представители на компании от авиационната 
индустрия, круизните екскурзии, бързото хранене, кетърниг, хотели, 
ресторанти, супермаркети, болници и др. Своите продукти, оборуд-
ване и технологии представиха изложители от 79 държави.
www.seafoodexpo.com

27 април – 6 май, Люцерн, 
Швейцария. Luga
Организаторите на 39-ото Изло-

жение за селско стопанство и занаяти очакват 450 изложители, на 
които предоставят 44 000 кв. метра изложбено пространство, над  
115 000 посетители. Предлага се богата съпътстваща програма с над 
300 събития – конференции, семинари, дискусии, презентации. Из-
ложението свързва младите и старите, града и провинцията и е сред 
основните годишни ангажименти на много традиционни изложители 
и посетители. 
www.luga.ch
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Н а агроизложението в Пловдив идват главно 
фермери и всеки от тях иска да пипне 
техниката, за която си мечтае,   да се види 

с колеги и да обменят мнения.  А и да си отнесе в 
къщи нещо дребно за спомен от аграта - я разсад от 
овошки или лозички, я хубаво вино, а един   татко 
дори водеше преговори да купи за хлапето си 
герестия петел от Шеста палата, който час през 
час кукуригаше за радост на множеството. На Агра 
2018 имаше и много селскостопански производители 
от Турция, Гърция и Сърбия. И те идват и купуват, 
защото на изложението всичко се продава малко 
по-евтино. Така де, панаир е все пак и кесиите на 
посетителите не са много стегнати. Търговците 
го знаят и дават отстъпки. Купувачите пък знаят, 
че търговецът предпочита да продаде техниката 
си тук, в Пловдив, вместо да я връща обратно в 
склада си. Интересите се засичаха и наистина ставаха 
сделки. Поне така пишеше върху част от големите 
машини - „Продадено на....“. Видях как фермери от 
Турция се повъртяха около електрическите лозарски 
ножици на френска фирма, пробваха ги и започнаха 

пазарлък. Убедих се, че са добри в преговорите. Убедих 
се, че познават и законодателството: комшу, искам 
фактура и касов бон. Получиха всичко, разплатиха се в 
брой и си тръгнаха усмихнати, прегърнали куфарчето 
с новия Pelenc.

Дори за външен наблюдател аграта тази година  беше 
по-успешна от изложенията през предходните 2-3 години. 
Защо ли? „Може би сме напипали успешната подборка на 
изложбите  през тази година. Може би сме усетили духа на 
времето с акцентите върху биохрани и биоземеделие. Със 
сигурност сътрудничеството ни със Селскостопанската 
академия е много важно за нас, защото българските учени 
зададоха иновативния тон на изложбата и затова сме 
им отделили цяла една палата, за да представят всички 
25 института на академията“ - така ми каза главният 
директор на Международен панаир Пловдив ЕАД Иван 
Соколов. Да, изложителите на Агра 2018 са вече 700 от 33 
държави. Но по-важното е, че изложбата става все повече 
витрина на иновациите в аграрния сектор. Сега те бяха 72, 
като броят им се е удвоил за последните 3 години.

Успешната Агра обаче се дължи не само на подобрената 
работа на организаторите от Международния пловдивски 

панаир. Има си и обективна причина: предстоят субсидии 
от ЕС. „До момента по две от най-атрактивните мерки, 
предоставящи възможност именно за закупуване на техника  
- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 
и Подмярка 4.2 по мярка „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“, са изплатени 
средства на стойност над 200 милиона лева. Предстои 
пълното усвояване на одобрената субсидия, която е в 
размер над 1 млрд. лева. Наблюдава се огромен интерес от 
страна на земеделските производители към двете мерки, 
като броят на подадените проектни предложения е около 
7000“, заяви на откриването на „АГРА“ 2018 ресорният 
зам.- министър Лозана Василева.

„Най-вкусната“ палата на Агра 2018 по традиция е 
единадесета палата. Защото тук  има щандове на над 
50 български и още десетина италиански и португалски 
винарски изби, както и щандове на производители 
на традиционни български храни плюс изложбата 
„Вкусовете на Италия“. Винопроизводителите на 
тази изложба бяха предимно малки и средни. Може 
би защото именно тези винарски изби залагат на 
по-висококачествени и съответно по-скъпи вина, 

продавани най-вече на българския пазар. Големите 
винарни имат други пазари и други изложбени 
интереси. Хубавото на „малките“ винари е, че 
говорят за продукцията си от първо лице. Готови 
са дори да споделят експерименталните си вина, 
които още не са сложени в бутилка. И нещо много 
важно – малките и средните винарски изби у нас по 
необходимост работят доста повече от големите 
с български сортове грозде. Просто защото 
трябва да намерят своята ниша в тежкия винен 
пазар. И като стана дума за българските сортове 
лозе, председателят на управителния съвет на 
Националната лозаро-винарска камара Радослав Радев 
даде цифри, подкрепящи обнадеждаваща тенденция. 
„Около 25 на сто от лозята в страната са вече 
с български сортове, около 25 на сто от виното 
– едносортово и купажно, е произведено с бели и 
червени български сортове, около 10-12 на сто от 
износната ни листа е на вина от български сортове и 
близо 30 на сто от изпитото вино в страната ни е 
произведено с наши сортове.“ 

 Михаил Ванчев

Ако аграта е барометър,  
тогава да чакаме по-добро 

време за агробизнеса

Да, изложителите на Агра 2018 са вече 700 от 33 
държави. Но по-важното е, че изложбата става все 
повече витрина на иновациите в аграрния сектор. 
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Д а кажем, че засушаването не ни засяга, значи да си за-
творим очите пред очевидното. Е, може би земи-
те в България не са толкова сухи, както земята на 

Кентъки, където фирма Martin-Till е направила своите ма-
шини за директна сеитба на зърнените култури, за да пес-
ти ценната влага. Но златният медал на Агра 2018 за маши-
ната, която спестява оранта и разходите по нея, очевидно 
привличаше вниманието на всички, които я видяха на щан-
да на Римекс технолоджийс. За честта на българските фер-
мери ще кажа, че не чух нито един от тях да казва: това не 
е за мен, моята земя си е достатъчно влажна. Напротив, хо-
рата гледаха, вземаха си брошури и коментираха. Мисля, че 
всеки правеше за себе си собствена сметка: ако спестя от 
оран и увелича разходите за растителна защита дали ще 
увелича добивите?

Технологията за директна сеитба (без оран) на 
американската компания Martin-Till се показва за първи път 
на аграта. Тя отговаря напълно на духа на състезанието – да 
участват разработки в областта на селското стопанство, 

които се представят за първи път на АГРА и показват 
действителни иновации или оригинални подобрения и могат 
да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област. 
И така, кои са действителните иновации, представляващи 
прогрес в зърнопроизводството? Новото е, че семената на 
така наречените редови култури – царевица и слънчоглед, 
вече могат да се сеят пряко в стърнищата. Резултат – 
по-ниски производствени разходи, повече запазена почвена 
влага, по-здрава почва. Ценното е, че приспособлението за 
директна сеитба, наречено ролклинер, може да се постави 
върху каквато и да е сеялка, с която зърнопроизводителят 
и досега си работи. Цената на един ролклинер е около 
1000 щатски долара, а „средната“ редосеялка обикновено е 
8-редова. Така че инвестиционният разход за една такава 
редосеялка е около 8000 долара. Да кажем отново: въпрос на 
сметки, но и предчувствие за нещо много перспективно. 
Точно това е и причината първата група ролклинери вече 
да отидат в плевенската фирма Агротрейд комерс.

Златен медал за Martin-Till 
концепция за сеитба  

без обработка

Компанията показа последни модели агротехника на T-L Irrigation, 
ErMo, Agrimir, Pellenc, Clemens, FarmGem, Bednar и Merlo

Само хитове на щанда на Римекс технолоджийс
„За нас беше много важно не просто да на-

правим първата си продажба, но и на кого ще 
продадем. Нашият първи „довереник“ Ма-
рин Маринов е фермер с невероятно чувство 
за новото, човек, който е склонен да експери-
ментира, зърнопроизводител с отлично име 
в бранша. Това означава, че ако той успее да 
постигне очакваните резултати с новата тех-
нология за директна сеитба, още тази година 
ще имаме наплив от желаещи да купуват рол-
клинери. Ние от Римекс технолоджийс правим 
и още една крачка към фермерите, които ис-
кат да опитат. Заставаме зад клиентите, кои-
то искат просто да тестват ефективността на 
технологията върху избрани от тях площи със 
зърнени култури. Когато опитът им се разчуе, 
всички ще бъдем доволни – фермерите от до-
брия добив, ние от добрите продажби“, казва 
Даниел Николов, регионален мениджър на Ри-
мекс технолоджийс за Плевенска област. Специа-
листът счита, че новата технология ще бъде оце-
нена най-добре в региони с ерозирала почва и 
при почви с обеднял микробиологичен състав. 
Неговата прогноза е, че първите опити с техника-
та на Martin-Till ще бъдат направени още през ап-
рил тази година.

 Михаил Ванчев

Златният медал на Агра 
2018 за машината, която 

спестява оранта и разходите 
по нея, очевидно привличаше 

вниманието на всички, 
които я видяха на щанда 
на Римекс технолоджийс



Марин Маринов,управител на 
„Агротрейд комерс”,  и

Даниел Николов, регионален 
мениджър на Римекс 
технолоджийс
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ЗОЛТАН СОМБАТ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ  
НА ФРЕНСКАТА КОМПАНИЯ PELLENC ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

Един гроздокомбайн заменя  
100 работници

ЛУКАШ КОРДОШ, РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР  
НА АМЕРИКАНСКАТА КОМПАНИЯ T-L IRIGATION SYSTEMS:

Предлагаме уникално напояване
  ЗАТОВА МОТОТО НИ Е „КАТО НИКОЙ ДРУГ“

Компанията Pellenc, основана през 1973 г., е специали-
зирана в производството и иновациите на машини за 
лозарството и за маслини. Производствената база е 
в Южна Франция, недалече от Марсилия. В началото 
започва да произвежда малки машини и инструмен-
ти, като например пневматични ножици за обработ-
ка на лозя.” След това създадохме и пуснахме на паза-
ра електрически ножици, които и сега произвеждаме. 
Но ние произвеждаме и специализирани трактори, 
докомбайни. Последната ни разработка е самоходен 
гроздокомбайн.”

Какъв е диапазонът на цените на Pellenc?
Най-скъпите ни машини са от 70 000 евро до 240 000 ев-

ро, но производителността на тези скъпи машини е такава, 
че като инвестиция те се изплащат само за няколко години. 
Ние от фирма Pellenc работим така, че да можем да пред-
ложим техника, подходяща за различни по размер стопан-
ства. Лозарският ни комбайн например е за стопанства с 
интензивно лозарство. Компанията ни притежава над 1000 
собствени патента в областта на машиностроенето. В елек-
трическите ни ножици например има 6 патента. Ние пър-
ви оборудвахме нашите ножици с литиево-йонна батерия и 
така тя може да работи без прекъсване пълен работен ден 
– 8 часа. По това време литиево-йонни акумулатори имаха 
само мобилните телефони. Тези акумулатори изискват спе-
циална електроника и ние в Pellenc я създадохме. Инова-
циите са стандарт на работа при нас.

От колко години Pellenc е на българския пазар?
Тук сме повече от 10 години. Отначало работехме чрез 

базата ни в Италия, после – през Гърция, но български-
ят пазар се разви добре и ние предпочитаме вече пряко 
да работим тук в сътрудничество с Римекс технолоджийс. 
Сътрудничеството ни с българските ни представители е 
много добро, защото те са специализирани в търговията 
и поддръжката на селскостопански машини, включително 
лозарски машини. Като представител на Pellenc аз помагам 
на българските ни партньори при продажбите. Освен това 
имаме и машинен специалист, който помага при организа-
цията на сервизната работа в България.

Сигурността на машините ни може да се измери с гаранци-
ята, която даваме. Например за електрическите ножици е 2 го-
дини, за големите машини – 1 до 5 години. Имаме и механизъм 
за удължена гаранция. Нашият партньор Римекс техноло-
джийс извършва гаранционния и следгаранционния сервиз.

Сигурността на машините ни може да се 
измери с гаранцията, която даваме. 



Работя повече от 9 години за T-L Irigation Systems, с главен 
офис в щата Небраска. Фирмата е семейна, собственикът е 
Лирой Том, който е на 93 години и продължава да работи. Лич-
но ме контролира всяка седмица. В T-L Irigation Systems работят 
всичките му деца и внуци. Предимството да работя в семейна 
компания е, че имаме отлични отношения помежду ни. Но имаме 
и нещо много важно – уникална технология за напояване. Ние про-
извеждаме пивотни напоителни системи, които работят в кръг, и 
линейни напоителни системи.

Къде са пазарите на компания-
та?

Продаваме продукцията си в целия 
свят. Аз отговарям за пазарите в Европа, 
включително на Балканите. Нашите на-
блюдения са, че дъждовете намаляват. 
Ние дори във Финландия продадохме 
2 машини. Тенденцията навсякъде е все 
повече да има засушавания и България 
не е изключение.

Как оценявате конкуренцията 
на българския пазар за вашите про-
дукти?

Не познавам дилърите, но познавам 
марките, които се продават в България. 
И тук ние защитаваме нашето мото „Ка-
то никой друг“, защото предлагаме на-
поителни системи с хидрозадвижване. 
Всички други задвижват системите си 
с електричество. Разликата в задвиж-
ването се отразява и върху продъл-
жителността на работа на системите 
за напояване. Всички други използват 
„старт-стоп“ процеси на напояване. 

Правилно ли ви разбирам - напо-
ителната машина на T-L Irigation 
Systems може да работи например 
от април до септември, без да 
спре? Ако не се развали, разбира се?

 Машините ни трудно се развалят, за-
щото са много добре измислени, на-
деждни са и затова им даваме от 8 до 10 
години гаранция. Но иначе наистина ма-

шината се движи постоянно – в кръг 
или по права линия, така че напоява-
нето не спира. А каква ще е продължи-
телността на напояване зависи много от 
селскостопанската култура. При цареви-
цата например се полива активно през 
май, но при по-сухо време нищо не пре-
чи да се почне от април и да се продъл-
жи колкото е необходимо. Практиката ни 
в Словакия например е поливането на 
картофи да започне през март.

Какви са цените на напоява-
щите машини на T-L Irigation 
Systems в България?

Спецификата на нашите системи с 
хидрозадвижване ни позволява да пред-
лагаме едни от най-евтините сред най-
добрите продукти на пазарите в света. 
Ако сте български фермер, ще опитам 
да ви продам нашата система не само 
с цена, но и с други търговски доводи. 
Например простотата на използването 
на хидравличната система. Не ви тряб-
ват инженери и механици, които да я 
управляват – всеки работник може да 
го направи. Не ви трябва да докарате 
електричество на полето, защото маши-
ната се задвижва хидравлично, така че 
ще спестите разходите за ток.

Как оценявате съвместната 
работа на T-L Irigation Systems с 
българския си партньор Римекс 
технолоджийс?

 Българските ни партньори също са в 
известна степен фамилна компания. Така 
че имаме общ дух, общи ценности. Рабо-
тя много добре с Марио Лазаров. В Бъл-
гария сме от 2017 г. и планираме първи-
те си продажби за 2018.

 Михаил Ванчев

Какви са вашите търговски цели в България?
Пазарът тук е много отворен за електрическите ни лозарски но-

жици и искам още да го разширим. Имам за цел да увелича про-
дажбите и на големите селскостопански машини. Вярвам, че ев-
ропейските субсидии за селското стопанство ще стимулират тези 
продажби. Производителността на труда на един гроздокомбайн на-
пример заменя труда на 100 работници. Селскостопанският труд и в 
България поскъпва, така че машините ще навлизат повече.

 Михаил Ванчев
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 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
www.agrimir.com

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

   RIMEX TEHNOLOGIES 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:

> Почвообработващи машини-и  плугове, 
култиватори, фрези, дискови брани, 
валяци, продълбочители

> Сеялки за слети и редови култури
> 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.

Сеялката Omega OO на чешката компания Bednar вече 
е хит на българския пазар. Това обясняваше големия интерес 
към марката на щанда на Римекс Технолоджийс, официален 
вносител на елитната техника с марка Bednar. 

От Римекс любезно обясняваха какви са 
предимствата на машината:

Bednar Omega OO  е многофункционална сеялка с предна 
дискова секция за подготовка на почвата, която е констру-
ирана за работа с различни култури с междуредово разстоя-
ние 12.5 см или 16.5 см, с много вариращо количество семе-
на и при двата типа сеитба, конвенционална и при мини-
мална подготовка на почвата.

Разположението на отделните дискови секции осигуря-
ва уникална и без конкуренция подготовка на почвата пре-
ди сеитба в комбинация с прецизно полагане на семената и 
проста настройка.

Благодарение на PSP системата (Precise Seed Placement) 
изсяващият дисков ботуш поставя семената на еднаква 
дълбочина по цялата ширина на машината, перфектно ко-
пирайки терена както в надлъжна, така и в напречна посо-
ки.

Сеялката лесно се превръща в комбинирана сеялка, чрез 
агрегатиране на бункер за торове Ferti Box FB 3000 към 
3-точковата навесна система на трактора, който е с обем 
3000 л и разполага с две дозиращи устройства.

Точно тази комбинация беше показана на щанда на  Ри-
мекс по време на аграта.  Но има и още нещо: бункерът за 
торове може да се използва в комбинация и с други почвооб-
работващи машини, извършвайки почвено торовнасяне в 
комбинация с почвообработка.  

Всички харесват Bednar!
Сеялката за слети култури на Bednar Omega OO беше топ акцент на щанда на Римекс Технолоджийс
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Това стана по време на организирана от Центъра за ев-
ропейска политическа стратегия Конференция на високо рав-
нище за обсъждане на следващата МФР, която се проведе  
в Брюксел. Изказването на Йотингер, макар и много общо, 
хвърля и доста светлина върху евентуалния бюджет за Об-
щата селскостопанска политика (ОСП).

Комисар Йотингер заяви, че очакваното намаление на бю-
джета на Общата селскостопанска политика в следващата 
МФР ще бъде между 5 и 10%. Същото намаление се предвиж-
да и за бюджета на кохезионната политика. Ако тази тенден-
ция в изказването на комисар Йотингер се запази и в официал-
ното предложение на ЕК за МФР, което се очаква през месец 
май, това ще означава, че бюджетът на ОСП ще бъде широ-
ко поддържан в номинално изражение, което ще бъде почти 
същият резултат, както при настоящата МФР. Причината 
е, че директните плащания, които са близо 70% от бюдже-
та на ОСП, не се индексират спрямо инфлацията на годиш-
на база. Те са фиксирани в номинално изражение за целия пери-
од на МФР и не се променят. Това ще означава, че намаление-

то на бюджета на ОСП няма да бъде толкова голямо, за да бъ-
де основната причина за промените в земеделската полити-
ка, които се очакват тази година.

Основните моменти, които Комисар Йотингер 
посочи, са:

 Тази МФР ще бъде последната за седемгодишен период. 
Следващите ще бъдат за срок от пет години и ще съвпа-
дат с мандата на Европейския парламент и на Европей-
ската комисия.

 Два са основните финансови дефицита – първият е свър-
зан с намалението на приходната част в бюджета на ЕС 
вследствие на Brexit, а вторият е свързан с увеличаване-
то на разходната част в бюджета на ЕС с цел финансира-
не на нови приоритети - миграция, борба с тероризма, си-
гурност и др.

 Предложението за справянето с посочените два дефици-
та е следното: Намалението, свързано с Brexit, ще бъде ре-

ОСП

Бюджетните разходи на ЕС  
за селското стопанство след 2020 г. 

се свиват
Eврокомисарят по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер очерта насоките, по които върви 
ЕК при изготвяне на своето предложение за Многогодишната финансова рамка (МФР) след 2020 г. 



32 | АГРОБИЗНЕСЪТ 33 2018 MAРТ  |



 Пенка Каменова

от стр. 10  

Матиас Пфенинг е един от създателите на технологията 
Клиърфийлд Плюс в BASF. Експерт по хербициди с над 25 
години стаж в областта. Консултант с широко портфолио 
от клиенти в Русия и Германия. От 15 години работи вър-
ху Клиърфилд, впоследствие и Клиърфийлд Плюс техноло-
гията, негово задължение е да одобрява в Германия оне-
зи нови Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс хибриди, както и 
съответните хербициди за тях, които са преминали успеш-
но тестовете на BASF. 

- Когато разработвахме Биатлон 4Д, ние се стремяхме 
да увеличим неговата гъвкавост и продължителността 
на неговото действие. Постигнахме го чрез съчетаване на 
две активни химически съставки. Имаме и синергия при 
тяхното действие или, иначе казано, едно плюс едно е по-

МАТИАС ПФЕНИНГ: 

BASF дава рамо на интензивното 
зърнопроизводство в България

вече от две при съвместното им действие. За нас в BASF 
гъвкавостта на един хербицид за житни култури като Би-
атлон 4Д означава, че той може да бъде прилаган при ши-
рок диапазон от температури както през есента, така и 
през пролетта. За разлика от Германия, където върху жит-
ните култури се действа веднъж през есента и веднъж през 
пролетта, за България това не е необходимо, защото усло-
вията са други. Ефектът се получава от едно третиране, 
независимо дали през есента или през пролетта. Не на по-
следно място сред предимствата на продукта е неговият 
широк спектър на действие. Ние можем да контролираме 
повече от 80 широколистни плевела и не само едногодиш-
ни, но и многогодишни. 

 Другият голям хербицид, който разработихме специал-
но за технологията Клиърфийлд Плюс, е Пулсар Плюс. На-
чалото на технологията Клиърфийлд поставихме преди 
повече от 15 години. Клиърфийлд технологията стартира 
в Европа най-напред в Унгария и Турция през 2003 г. Отто-
гава тя се наложи и в другите страни от Европа, включи-
телно и в България. Самите вие се убедихте в предимства-
та на технологията, но BASF продължи да инвестира, за да 
разработи новата, още по-добра Клиърфийлд Плюс техно-
логия. Ако технологията Клиърфийлд от 2003 г. беше рево-
люция в земеделието, то сегашната Клиърфийлд Плюс тех-
нология е нейното ефективно надграждане. 

Какво надградихте през тези години, как усъвър-
шенствахте технологията?

- Когато говорим за Клиърфийлд Плюс технология, то-
ва са две взаимно свързани единици: хибридите Клиърфий-
лд Плюс и иновацията на BASF - хербицидите Клиърфийлд 
Плюс. При новите Клиърфийлд Плюс хибриди имаме подо-
брена и повишена толерантност към хербицида. Това ни 
позволи да разработим по-ефективния и силен Пулсар Плюс 
- той е с по-голям диапазон на действие и е по-гъвкав. Гъв-
кавост означава, че в зависимост от вида на плевелите, 
срещу които се борите, вие можете да приложите различ-
на доза. Дозата вече не е само една, а варира в широк диапа-
зон и ви позволява да намерите икономически ефективна-
та формула за вашия бизнес. Сега с по-ниски дози от Пулсар 
Плюс се постига ефектът от максималната доза на стария 
и добре познат Пулсар. 

Как се приема Клиърфийлд Плюс технологията на 
BASF на българския пазар? 

- В началото ограничаващ фактор в агробизнеса в Бъл-
гария беше наличието на малък брой Клиърфийлд Плюс хи-
бриди. През 2014 г. се започна само с един хибрид върху мно-
го малко площ. Но много бързо се увеличи разнообразието 
от хибриди и това се отрази върху площите, както и на 
третиранията - през 2017 г. вече са 1 100 000 декара. Прог-
нозата ни за 2018 г. е, че тези площи ще нараснат още с 50% 
и ще достигнат около 1 600 000 - 1 700 000 декара. 

Това, което правим ние в BASF, е не само да развием про-
дуктите за растителна защита като Пулсар Плюс, но съ-

що така да ги тестваме достатъчно дълго, за да се убедим 
в резултата. Моя отговорност е да давам зелена светлина 
на онези продукти, които са преминали успешно тестове-
те ни. И така вие можете да получите най-доброто както 
от страна на семенарските компании по отношение на хи-
бридите, така и от нашата компания, която развива хер-
бицида Пулсар Плюс. Внимателно следим тенденцията на 
преминаване от екстензивно към интензивно зърнопроиз-
водство в България. За нас е много важно да подкрепим бъл-
гарските фермери по този път на развитие. 

  Михаил Ванчев

 БАСФ ОРГАНИЗИРА В ПЛОВДИВ ИГРА ЗА НАПРЕДНАЛИ

Пакетни комбинации за всякакви ситуации 


Мениджърът на БАСФ България, отдел Растителна 
защита - Ваня Горчева, представи промоциите на 

компанията – Пакетни комбинации за всякакви 
ситуации. При житни, комбинирайки два или повече 

продукта за една и съща площ, може да получите 
пакет с 10% промо цена. Бонусни предложения има и за 

производителите на слънчоглед, рапица и царевица.



При толкова топла зима полските работи в Южна България вече за-
почнаха и ние от BASF го усещаме по търсенето на нашите най-ефек-
тивни продукти. Така Мария Неделчева, търговски мениджър за 
BASF България, отдел „Растителна защита“, откри работната среща в 
Пловдив с изявени зърнопроизводители от региона. И през новия 
цикъл от кръгооборота на своя капитал фермерите все по-настой-
чиво ще търсят отговор на двата най-важни за тях въпроса: какви 
продукти да ползват и колко ще им струва. Мисля, че тук, в Пловдив, 
получиха достатъчно значима информация, за да вземат своите биз-
нес решения. Около това се въртяха неформалните разговори, а от-
говорите на въпросите, които BASF постави в своята “игра” сред фер-
мерите, показаха и най-важните насоки на развитието на зърнения 
бизнес в Южна България.
В началото играта сред гостите на пловдивската среща започна с 
един “невинен” въпрос. Отговорите му обаче показаха, че оценки-
те на BASF и на фермерите от Южна България за относителния дял 
на разходите за препарати съвпадат. Според изследванията на BASF 
средните национални разходи по този икономически показател са 
10 на сто. 
В Пловдив BASF официално показа възможностите за отстъпки в це-
ната при покупка на два или повече техни продукта. “Стандартните” 
минус 10% при комбинация от 2 или повече продукта на BASF събу-
диха интерес сред фермерите от региона. Те се вълнуваха от различ-
ни отстъпки в зависимост от своите основни култури - пшеница и 
ечемик, царевица, слънчоглед, рапица и нахут. И тъй като България е 
една от трите най-големи производителя на слънчоглед в Централна 
и Източна Европа, много от личните разговори на производителите 
с консултантите от BASF се въртяха около пластичността на Пулсар 
Плюс в Клиърфийлд Плюс технологията. На срещата стана ясно, че 
едно традиционно производство също се възражда. Става дума за 
нахута. Оказа се, че фермерите може и да са позабравили как се от-
глежда нахут, но плевелите го “помнят” и така наречената чернил-
ка при липса на контрол може да стане бич за този бизнес. От BASF 
предложиха различни растителнозащитни решения от своята листа, 
като продуктите Ретенго, Стомп Аква и Стратос ултра.

Ангел Вукодинов: Признах възможностите на 
BASF преди 3 години, когато видях трудност при справяне-
то с един широколистен плевел. Плевелът се казва черве-
на мъртва коприва и е невероятно упорит. Тогава казах на 
Върбан Върбанов, представителя на BASF за Южна Бълга-
рия: помагай, че ще пропадне реколтата. Той препоръча да 
тествам Биатлон 4Д. Резултатът бе налице. Доволен съм от 
препарата. 

Сийка Кулова: Обработваме земя в село Мъдрец. 
Познавам продуктите на BASF, защото работим с тях. Затова 
и участвах в състезанието, което фирмата BASF организи-
ра тук на срещата на зърнопроизводителите в Пловдив. До-
волна съм, защото в нашия отбор имаше колеги от Ямбол и 
от  Свиленград със солидни познания по растителна защи-
та. Затова успяхме да отговорим бързо и на 8-те въпроса. 
Избрах хербицида “Палас”, който прилагаме срещу смесено 
заплевеляване в пшеницата. А колелото на късмета ми оп-
редели и продукта “Капало” като допълнение към моя из-
бор. Доволна съм. 

Светослав Русалов - собственик на “Русалов” 
ООД и председател на НАЗ. Нашият отбор е от зърнопро-
изводители от Пловдивски район. Това са добре познати 
имена в бранша ни. Справихме се добре - общо 32 секунди 
ни трябваха, за да отговорим на всичките въпроси в игра-
та на BASF. Справихме се бързо, защото всеки от нас доста-
тъчно добре познава продуктите, тъй като работим с тях и 
сме уверени в качествата им. Работната среща в началото 
на пролетния сезон в Пловдив ни е полезна. Затова сме тук. 
Избрахме си награда „Диамант Макс“. 

БЛИЦ С УЧАСТНИЦИТЕ
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Продажбите на трактори и друга 
селскостопанска техника показват зна-
чително увеличение през 2016 г. на всич-
ки основни световни пазари. Най-тър-
сени са тракторите, комбайните, мул-
черите и машините за директна сеит-
ба. Европа  приключва периода с поло-
жителни резултати, които се обусла-
вят от влизането в сила на новите 
стандарти за ускорена регистрация на  
наличните машини. 

Световният пазар на селскостопан-
ски машини отбеляза ясно положителна 
тенденция през 2016 г., макар и с много 
различни проценти в отделните стра-
ни. Имаше огромен растеж в Индия и 
Китай, които през първите девет ме-
сеца на годината показаха увеличение на 
продажбите на трактори съответно 
от 19% и 33%. Предполага се, че до края 
на годината те са надвишили съответ-
но 600 хиляди и 500 хиляди броя. Руски-
ят пазар (+ 20% през септември) и Бра-
зилия (+ 11%) също регистрират висо-
ки резултати, а американският пазар 
в края на годината отбеляза ръст от 
4,5% и над 220 000 регистрирани трак-
тора – постижение за страна, която се 
гордее с високо ниво на механизация и 
илюстрира типичната динамика на зре-
лите пазари. През 2016 г. в Европа са ре-
гистрирани общо 165 хиляди регистри-
рани трактора. 

С оглед влизането в сила на Регла-
мент 167/2013 - новото европейско за-
конодателство, от януари 2018 г. са ва-
лидни нови критерии за одобрения, за-
това отделните направления в секто-
ра са приели повече маркетингови ини-
циативи за пускане на пазара на запаси-
те от вече произведени машини, кои-
то не отговарят на новите правила. 
Това се вижда много ясно в страните, 
които имат най-голям обем продажби 
на пазара: регистрациите в Германия на-
растват с 19,3% за годината (до 33 700 

броя), в Испания увеличението е от 8% 
(12 000 броя). Най-значителното нара-
стване е в Италия – 23,8%  или 22 700 
регистрирани трактора.

Колко влияят новите 
стандарти

Наредбите и директивите, като на-
пример Регламент 167/2013 или тези за 
емисиите и шума на двигателите, са по-
вод за постоянно модернизиране на ма-
шините от страна на производители-
те. Това води до увеличаване на разхо-
дите и на крайната цена на машината, 
което кара много ферми да купуват из-
ползвани машини, а това не благоприят-
ства подновяването на машинния парк. 
В сектора на селскостопанските маши-
ни европейските регламенти оказват 
силно въздействие и влияят върху паза-
ра. Постоянното актуализиране на ре-
гламентите и директивите, които оп-
ределят техническите характеристи-
ки на трактори, оборудване и други ви-
дове машини, води до значително уве-
личение на производствените разходи и 
следователно на крайните цени. Според 
изчисленията влизането в сила на Регла-
мент 167/2013 и на законодателство-
то относно замърсяващите емисии в 
периода 2015 - 2021 г. ще увеличи разхо-
дите на производителите на земеделска 
техника с 40%. 

Последствията от тази ситуация 
са особено видими в Италия, сподели-
ха на пресконференция в Брюксел Ал-
есандро Малаволти, председател на 
FederUnacoma (Италианска федерация 
на производителите на земеделска тех-
ника), Масимо Голдони, изпълнителен 
директор на FederUnacoma, и Паоло де 
Кастро, заместник-председател на Ко-
мисията по земеделие на Европейския 
парламент. Селското стопанство в 
Италия се характеризира с голям брой 
малки ферми (около 1,4 милиона със 
средна площ между 8 и 9 хектара), кои-

то имат ограничен инвестиционен ка-
пацитет, а селскостопанската машино-
строителна промишленост е специали-
зирана в различни видове машини като  
трактори за лозя и овощни градини, 
при които прилагането на новите пра-
вила за емисиите на двигатели е техни-
чески много трудно, както и икономи-
чески тежко. „Една предварителна на-
меса от страна на Комисията по окол-
на среда, обществено здраве и безопас-
ност на храните на Европейския парла-
мент през юли 2016 г. позволи префор-
мулиране на фазите на прилагане на зако-
нодателството, което предвижда ин-
сталирането на устройства срещу еми-
тирането на големи прахови частици 
на специализираните  трактори. Сега 
се очакват нови срокове и нови регула-
ции“, изтъкна Алесандро Малаволти по 
време на пресконференцията. Значител-
ният спад на пазара, който се наблюда-
ва през последните няколко години, до 
голяма степен се дължи на 

СВЕТОВЕН ПАЗАР 

Най-търсени са тракторите, 
комбайните, мулчерите и машините 

за директна сеитба

С оглед влизането в сила на Регламент 
167/2013 - новото европейско 

законодателство, от януари 2018 г. са 
валидни нови критерии за одобрения. 
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Увеличението на цените на 
селскостопанските машини

което доведе до задоволяване на търсене-
то с продажба на употребявани машини, а 
това със сигурност не допринася за разви-
тието на селскостопанския сектор и не го 
прави по-конкурентоспособен. 

„Само през 2016 г. продадохме в Ита-
лия близо 30 000 използвани трактора на 
средна възраст 20 години при едва 18 300 
нови регистрации, каза Малаволти, а това 
противоречи на концепцията за иновации 
и показва колко е важно за сектор като на-

шия да се приемат специфични регулации, 
които да са устойчиви както за индустри-
ята, така и за фермите.“ 

Повтаряйки факта, че селското сто-
панство и хранително-вкусовата промиш-
леност са важна част от европейската 
икономика и отбелязват постоянен рас-
теж на износа, Паоло де Кастро потвърж-
дава основната роля на плановете за раз-
витие на селските райони за укрепване на 
континенталното селско стопанство, съ-
що така и по отношение на селскостопан-
ската механизация. Що се отнася до пла-
новете за развитие на селските райони, за-

местник-председателят на комисията по 
земеделие на Европейския парламент също 
изрази надежда, че те ще бъдат все по-мо-
дулирани, за да отговарят на характерис-
тиките на отделните страни. Относ-
но европейските разпоредби за селскосто-
панските машини Де Кастро изтъкна пол-
зата от все по-екологичните и безопасни 
превозни средства, но също така подчер-
та необходимостта от изготвяне на спе-
цифични регламенти за сектора и изготвя-
не на график за приспособяване, който да 
бъде устойчив за бизнеса.

 ДОКАЗАНО!

Case IH Maxxum 145 Multicontroller, оборудван с новата 
24-степенна скоростна кутия ActiveDrive 8, постига най-ни-
ския регистриран разход на гориво за четирицилиндров трак-
тор при теста PowerMix, проведен от Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG), Немското селскостопанско дружество.

Новият модел, който получи награда „Машина на 2018 годи-
на“ по време на Агритехника, постигна средна консумация на 
гориво 258 g/kWh при полеви тест, което е почти 9.5% по-нисък 
разход в сравнение с постижението на най-близкия конкурент 
от 282 g/kWh.

Тестът се проведе в изпитателния център на DLG, близо до 
Франкфурт използвайки DLG PowerMix Roller стенд. Този ст-
енд най-ефективно и точно измерва и оценява параметрите на 
трактора, като чрез него инженерите могат да пресъздадат ре-
алните работни условия.

Тестването на трактора включва работа, изискваща чисто те-
глеща сила, например с оран или култивация, както и смесена 
работа с ВОМ и хидравличната система като торене и балиране. 

Възпроизвеждат се както тежки, така и леки транспортни зада-
чи, за да се получи цялостна картина за използваното гориво и 
ефективност на трактора. Резултатите са обобщени в добре из-
вестната Powermix графика, даваща точна оценка на горивната 
ефективност на различните марки и модели на трактори.

Maxxum 145 Multicontroller се задвижва от 4.5-литров че-
тирицилиндров двигател от FPT, който отговаря на изисква-
нията за вредни емисии Етап IV, използващ Hi-eSCR система. 
Той има номинална мощност от 107 кВт (145 к.с.) при 2200 об./
мин и произвежда до 118 кВт (160 к.с.) със системата Power 
Management.

При PowerMix тестът на DLG Maxxum регистрира средна 
консумацията на гориво при полеви условия от 258 g/kWh, като 
консумацията варира от 230 g/kWh при работа на активна бра-
на при 100% натоварване до 302 g/kWh при работа с балиро-
вачка.

 Боряна Семкова

Case IH Maxxum 145 Multicontroller 
най-ефективният четирицилиндров 

трактор в света
Case IH Maxxum 145 Multicontroller с трансмисия ActiveDrive 8 постига рекордно нисък разход 
на гориво за четирицилиндров трактор в най-новия тест Powermix на DLG / Резултатите 

показват почти 9.5% по-нисък разход в сравнение с най-близкия конкурент.
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EIMA 2018

Международното изложение за сел-
скостопанска техника 2018, което 
ще се проведе в Болоня от 7 до 11 но-
ември, бе представено в Брюксел. На 
световен пазар, в който азиатската 
зона се развива бързо, Европа затвърж-
дава своето място като кръстопът 
на световната търговия със селско-
стопански машини, а EIMA в Болоня 
се утвърди като най-важното между-
народното събитие. През последните 
години продажбите на селскостопан-
ска техника в Далечния изток са над-
хвърлили всички очаквания и пазари-
те на Индия и Китай са усвоили пове-
че от половината от всички продаде-
ни трактори в света през 2016 г. (над 
990 хил. броя от общо 1,9 милиона). 
В същото време в страни като Ин-
донезия, Виетнам, Тайланд и Филипи-
ните нараства търсенето на машини 
и в близко бъдеще това ще доведе до 
още по-очевиден дисбаланс на пазара 
на селскостопанска техника и оборуд-
ване. Независимо от това най-важни-
те търговски панаири в света, в кои-
то азиатските оператори идват, за 
да бъдат информирани за технологии-
те и да преговарят за закупуването на 
машини, са в Европа. Заемащ най-висо-
ките нива на световната сцена, EIMA 
в Болоня представлява кръстопът на 
световната търговия в сектора на 
селскостопанските машини заедно с 
изложбите в Хановер, Сарагоса и Па-
риж, консолидиращи Европа като ре-
ферентен център за сектора. 

Организиран от федерацията на 
италианските производители Feder 
Unacoma, EIMA International 2018 ще 
подобри рекордите на изданието от 
2016 г., когато събитието регистри-
ра 2000 индустрии, 300 000 посетите-

ли от 150 страни и 70 официални чуж-
дестранни делегации. „Международ-
ната витрина на EIMA непрекъсна-
то се разраства по отношение на из-
ложбените площи и посетителите“, 
обясни изпълнителният директор на 
FederUnacoma Масимо. 



Оператори от всеки 
континент се срещат в 

Болоня, за да се запознаят 
с последните  новости в 

областта на машините за 
селско стопанство, горско 

стопанство, животновъдство, 
озеленяване и секторни 
компоненти и аксесоари 



- както беше обяснено по време на 
конференцията - да намерят подходя-
щи решения за всеки модел на селско-
то стопанство - от силно индустри-
ализирания в американските равни-
ни до специализирания в Средиземно-
морския район и семейния тип, харак-
терен за огромните райони на Азия и 
Африка. Дебют на изложението през 
2018 г. ще направи специална изложба 
на системи за напояване и водоснабдя-
ване. За пръв път ще има и нов изло-
жбен павилион, първата стъпка в про-
екта за реновиране на изложбени прос-
транства. 

Конференцията за „Политическа-
та програма за европейски селскосто-
пански машини“ например, която през 
2016 г. отвори кръгла маса между ин-
дустрията и политическия свят, ще 
бъде повторена в тазгодишното из-
дание, предназначено да наблюдава раз-
витието на политиките в сектора и 
други актуални въпроси.

Агроелитът се събира в Болоня
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АКАНТО®/АКАПЕЛА® 250 СК - 
ФУНГИЦИД

Най-добре да се прилага в първо фунгицидно 
третиране Т1 на пшеница и ечемик. Той предпаз-
ва културата от всички икономически важни бо-
лести. Продуктът предлага защита на добра цена!

Допълнителният физиологичен ефект на проду-
кта помага на културата да се справи с водния 
стрес при суха пролет.

АКАНТО® ПЛЮС
фунгицид с предпазно и лечебно действие. Той 
има дълъг период на защита срещу икономиче-
ски важните болести при житни култури, слънчо-
глед и рапица. Препоръчано за второ фунгицид-
но третиране.

КРЕДО®/ ПЛИНКЕР® 600 СК
 е широкоспектърен фунгицид. Благодарение на 
състава си действа върху всички икономически 
важни гъбни патогени, дори и при много влажни 
условия. Той е с пълно системно действие, както 
и защитава новия прираст след приложение. Има 
и силно физиологично действие, културата се за-
пазва по-дълго време зелена и натрупва допъл-
нително биомаса.



А СЕГА ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИМ  
ИНОВАЦИЯТА НИ ЗА 2018 ГОДИНА! 

СИЕЛЕКС® !
Той е фунгицид от новата генерация SDHI. Отли-
чава се с висока ефективност и продължителна 
защита, предпазващо и лечебно действие, както 
и силно изразеното растежно регулаторно и фи-
зиологично действие. Може да се прилага както 
в първо Т1, така и във второ Т2 фунгицидно тре-
тиране. 

Скъпи приятели,
Благодарим ви, че и тази година избрахте да бъдете с нас и ни се 

доверихте като на надежден партньор, с който не от вчера споделяте 
успехи и предизвикателства!

Вие ни познавате добре – DuPont Crop Protection, DuPont 
Pioneer и Dow Chemical Company. През Септември 2017 беше обявено 
сливането на DuPont и Dow, което даде старт на създаването на но-
ва компания с дейност в областта на земеделието.

Ние обединихме огромния научен и производствен потенциал на 
DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences.Това ни да-
ва изключителни възможности да бъдем лидери в предоставянето на 
иновации, решения и услуги, които са от реална полза за вас, наши-
те клиенти. 

От тази позиция ние по-ясно виждаме вашите проблеми, които 
възникват при отглеждането на културите и новите хоризонти в 
развитието на модерния агробизнес. 

Ползата е за всички – сега вие ще получавате от един източник 
комплексен продуктов асортимент от хибридни семена и продукти за 
защита на растенията, иновативни решения и технологии, с които 
да увеличите производителността и рентабилността. 

Посрещаме новия сезон заедно и затова сме по-силни, по-уверени и 
по-готови от всякога за предизвикателствата на земеделското произ-
водство! 

2018-а ще бъде успешна и плодотворна! Дълбоко вярваме в това, за-
щото знаем, че вие, нашите партньори, сте професионалисти от най-
висока класа. С вашия вдъхновен труд и практически опит, съчетани 
с нашите продукти и експертиза, можем да постигнем много!

Нека да обърнем поглед към богатото 
портфолио на Дау Агросайансис. 

ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТ® 
хербицид за приложение в пшеница и ечемик, който 
ефективно се бори с икономически важните едного-
дишни и многогодишни, първични и вторични широ-
колистни плевели. Ниските температури до 5°C и тем-
пературни амплитуди не влият на действието му.

Ефективен срещу лепка и в напреднал стадий; само-
севка слънчоглед и рапица.

ПАЛАС® 75 ВГ 
хербицид за едновременна борба срещу житни и ши-
роколистни плевели при пшеница. Той e доказан ета-
лон за борба срещу Овсига и Власатка в България. Той 
има основно вегетационно действие, но има и почве-
но действие.

КОРЕЛО® ДУО 85 ВГ
е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу 
житни и широколистни плевели при пшеница, трити-
кале и ръж. Не се влияе от ниски температури и висо-
ки амплитуди. Ефективен към самосевка слънчоглед и 
рапица.

СТАРАНЕ® ГОЛД 
е вегетационен хербицид за контрол на широколистни 
плевели, селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик 
и тритикале. Еталон срещу лепка и поветица. Прилага 
се през есента или пролетта.

МУСТАНГ® 
селективен системен хербицид за борба с широко-
листни плевели в пшеница и ечемик, включително 
устойчиви на хормоноподобните хербициди.



За достигане на максимална ефективност 
при продуктите Дерби® Супер Едно / 
Ланселот®; Палас® 75 ВГ; Корело® Дуо 

85 ВГ; Кабадекс® Екстра да се използва 
прилепител Дасойл® в доза 50 мл/дка.

Скъпи приятели, 
желаем ви спорна 
и благодатна 2018 
година! На добър час 
в приключението, 
наречено земеделие! 
Ние ще бъдем винаги 
до вас, когато ни 
потърсите за 
съвет или помощ! 
Земеделието е 
нашата обща мисия 
– да я изпълним!

А сега – позволете ни да ви представим 
нашите решения за чисти  

и здрави посеви от житните култури.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Първият прием през системата ИСУН (Информацион-
на система за управление и наблюдение) по електронен път 
стартира  по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/
маркетинг на  селскостопански продукти” от Програма-
та за развитие на селските райони. Той ще продължи до 
17,30 ч. на 16 май с бюджет от 166,243 млн. лв., стана ясно 
на Шестата национална среща на земеделските производи-
тели в Златни пясъци. До 3 седмици преди крайния срок мо-
гат да се искат разяснения и да се задават въпроси на имейл: 
rdd@mzh.government.bg.



Земеделието вече е водещ бизнес в страната, 
министерството има ясни отношения 

с фермерите, без популизъм, заяви на 
срещата министър Румен Порожанов. 



Той коментира, че недоволни винаги ще има, както е и се-
га при част от животновъдите във връзка с правилата в 
Наредба 3. “В рамките на дебата леко ще облекчим условия-
та за доказване на произхода, но няма да отстъпим от то-
ва да се подпомага само светлият бизнес”, каза министър 
Порожанов. Той припомни добрите реколти от миналата 
година и коментира, че те са нещо, което не се постига за 
една година, а с надграждане, модернизация и опит. Минис-
търът заяви, че се работи и по друга важна тема за земедел-
ците - новото законодателство в поземлените отноше-
ния. Трябва да представим в Народното събрание единен 
законодателен акт, дали ще е кодекс или закон, ще го решим 
впоследствие, но ще търсим вашата подкрепа да изчистим 
противоречията сега и да има ясна регулаторна рамка, обяс-
ни министърът. На шестата национална среща, която се 
организира от АЗПБ, взеха участие председателят на коми-
сията по земеделие в Европейския парламент Чеслав Адам 
Шекерски, зам.-директорът на генерална дирекция “Земеде-

ФОРУМ

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Старт на  подмярка 4.2 от ПРСР  
от компютъра

Приемът ще продължи до 16 май 2018

лие” в ЕК Михаил Думитру, евродепу-
татът Владимир Уручев, председате-
лят на земеделската комисия в НС Де-
сислава Танева, зам.-министър Верги-
ния Кръстева, директорът на фонд 
“Земеделие” Живко Живков и др.

Министър  Порожанов заяви, че в 
предстоящия Съвет на министрите 
предстои дебат по Общата селско-
стопанска политика, дали да има съ-
финансиране по директните плаща-
ния, както и отражението на Брек-
зит върху  българското земеделие. 

От началото на новия програмен 
период 2014 - 2020 г. до момента земе-
делските стопани са получили общо 
4 750 251 032 лева по схемите и мер-
ките на директните плащания. Това 
съобщи изпълнителният директор на 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна аген-
ция Живко Живков. За кампания 2015 
са кандидатствали 114 716 земедел-
ски стопани по 24 схеми и мерки от 
директните плащания. Общата раз-
платена сума е в размер на 1 997 612 
549 лв., което представлява средно 
94.46% от бюджета за кампанията. 
Към нея влизат и 268 млн. лв., преве-
дени за агроекологични плащания, под-

черта Живков.
За кампания 2016 са подадени 

114 548 заявления за подпомагане по 28 
схеми и мерки, прилагани от дирекция 
„Директни плащания“. Общата ото-
ризирана сума е в размер на 1 958 485 
639 лв. което представлява средно 
93.82% от бюджета (включително и 
83 млн. лева за агроекологични плаща-
ния).

В Разплащателната агенция за кам-
пания 2017 г. са внесли 113 682 заявле-
ния за компенсаторни плащания. Към 
момента по 11 от схемите са изпла-
тени общо 785 152 844 лв., което 
представлява средно 82.58% от бю-
джета, каза изпълнителният дирек-
тор на ДФЗ - РА. 

В началото на 2018 г. беше оповес-
тен индикативният график за плаща-
нията по останалите схеми и мерки 
за кампания 2017 г. Графикът е указа-
телен и има за цел да ориентира пред-
варително земеделските стопани за 
предстоящите плащания на субси-
дии. От март стартира и приемът 
на заявления за подпомагане за кампа-
ния 2018 г. В ДФ „Земеделие“ е създаде-
на необходимата организация на рабо-

та, за да получат земеделските стопа-
ни субсидиите си в срокове, максимал-
но близки до заложените в индикатив-
ния график, каза още Живко Живков. 

 Мотото на Шестата национална 
среща беше "Обединени за нашето бъ-
деще". Събитието събра на  Златни 
пясъци повече от 500 земеделски про-
изводители от цялата страна с  ръко-
водството на МЗХГ, ДФ „Земеделие“, 
парламентарната Комисия по земеде-
лие, ръководители от европейските 
институции, представители на не-
правителствени организации, агро-
бизнеса и академичните среди. 

Интерес предизвикаха дискусиите 
за ОСП след 2020 г. и промени в на-
стоящия програмен период, поземле-
ни отношения и поливно земеделие.

Вторият ден на срещата продъл-
жи с презентации и дискусии за Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони, компенсаторни мерки, директ-
ни плащания, държавни помощи, пре-
венция и борба с природни бедствия, 
зърнени пазари и месодайно говедовъд-
ство. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Недостигът на микро и макроелементи при пшеницата и ече-
мика през пролетно-летния период на вегетация довежда до по-
ниски добиви с влошено качество. Растежът на културите се за-
бавя и те изостават силно в своето развитие. 

Недостигът на манган, цинк и мед се проявява при едни и съ-
щи условия: при богати на хумус, песъчливи, рохкави почви, при 
висока pH-стойност, при суша или при студ и влага. 

Липсата на манган се изразява чрез оцветяване в жълто на 
листата, черни точки по листото, светлозелени жилки между ос-
новните артерии, влошаване на качеството.

Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици, 
оранжево оцветяване, свит растеж, малки листа.

Дефицитът на мед се изразява с усукан флагов лист и усука-
ни по-млади листа, спираловидни и увиснали върхове на листа-
та, (частично) празни пъпки/класове, лошо зърнообразуване, 
свити растения.

Балансираното хранене на пшеницата и ечемика трябва да 
включва листно подхранване с необходимите им микроелемен-
ти в усвоима форма, както и макроелементи в количества, доста-
тъчни за активация на процесите на обмяна на веществата.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КУЛТУРИТЕ
към определени микроелементи през пролетта в г/дка

Култура Mn B Zn Cu
Житни 60 5-10 15-25 10-15

IИ през стопанската 2018 г. производителите 
на пшеница и ечемик могат да се доверят на 
екипа и продуктите на Лебозол България - 
специалистът в листното хранене. 

ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  
братене до начало на вретенене 
Продуктът Микс за житни СК е течна смес на 

микроелементи с мед, манган, цинк и магнезий. 
Прилага се в доза между 150 и 200 мл/ дка, а като 
резултати след третирането може да очаквате зала-
гане на по-висок добив, по-здрави растения, снаб-
дяване с необходимите микроелементи и повише-
но съдържание на протеини.

Фаза на приложение: изкласяване 
Във фаза изкласяване може да се доверите на следните 

високоефективни решения: 
Амониум ТС 200 - разтвор на азотен тор със сяра. Прилага се в 

доза от 300 до 500 мл/дка. 
ВИТАЛоСол Gold CK е течна смес на микроелементи с мед (Cu), 

манган (Mn) и високо съдържание на Сяра (S). Приложен в доза от 
150 до 300 мл/дка, той увеличава добива и качеството на продук-
цията. 

С Нутриплан 36, в доза  500 мл/дка може да повишите хлебо-
пекарните показатели на пшеницата и съдържанието на проте-
ините. 

Рапицата е маслодайна култура, която е изключително зависи-
ма към наличието на микро- и макроелементи в своето развитие и 
реагира силно на техния недостиг. По-високата и чувствителност и 
към високите температури по време на цъфтеж обуславя нуждата 
от допълнителното им внасяне през този период.

Бор е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдър-
жание на Азот или калций, при студ, влага и суша. Недостигът на 
Бор се изразява чрез деформирани листа, цепнатини в стъблата и 
корените, лош цъфтеж и неравномерно узряване. 

Сярата е слабо налична в киселинни почви, леки или песъчли-
ви почви, при бедно съдържание на хумус, при лошо проветрени 
почви. Ако на посевния участък вече са настъпили симптоми 
на недостиг, трябва непременно да бъде извършено торене 
със сяра. Дефицитът на сяра се изразява чрез червено-виоле-
тови, деформирани подобно на лъжица, листа, бели цветове, 
увеличен повторен цъфтеж, подпухнали шушулки, забавено 
узряване и намалено маслено съдържание.

Отсъствие и/или дефицит на манган се наблюдава при хумусни, 
песъчливи, рохкави почви, при почви с висока рН стойност, при 
студ и влага. Недостигът му се проявява чрез междужилкова хло-
роза. 

Рапицата е средно чувствителна на недостиг на молибден. Про-
блем с усвояването му има при песъчливи и кисели почви (забла-
тени песъчливи почви, силно заблатени почви, градинарски земи 
и субстрати), както и при суша. Недостигът се изразява чрез де-
формации на листото (Whiptail-синдром).

Най-бързият начин да подхраните рапицата като превенция 
или в случай на изразен дефицит през пролетно-летния период 
на вегетация и да и набавите всички необходими за правилното 
развитие хранителни елементи е листното подхранване, а фазите 
между 4-ти и 6-и лист са оптимални за пръскане.

Табл.1 Потребност от манган, цинк и мед при житни 
култури

Култура ниска средна висока

 МАНГАН
Пшеница
Ръж
Зимен ечемик,  
пролетен ечемик

 ЦИНК
Пшеница
Ръж
Зимен ечемик, 
пролетен ечемик
 МЕД
Пшеница
Ръж
Зимен ечемик, 
пролетен ечемик

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КУЛТУРИТЕ
към определени микроелементи през пролетта в г/дка

Култура Mn B Zn Cu Mo
Рапица 30-60 30-50 20-30 5 1,5-3

Lebosol®-Dünger GmbH препоръчва листно внасяне през про-
летно-летния период на вегетация при рапица във фаза нача-
ло на стрелкуване на Микс за рапица и слънчоглед СК, който, 
приложен в доза между 0,150-0,250 л/дка, ще допринесе за:

 равномерен цъфтеж и узряване

 по-висок добив

 повече шушулки и разклонения 

 качество

Други два продукта, приложими в тази фаза, са МагС СК (сус-
пенсия на магнезиев хидроксид със сяра и нова формулировка) 
и ВИТАЛoСол Gold СК (част от специалната линия Gold на Ле-
бозол). Течна смес на микроелементи с мед (Cu), манган (Mn) и 
сяра(S) , ВИТАЛoСол Gold СК е сигурна гаранция за постигане на 
цъфтеж, добив, маслено съдържание, снабдяване с микроеле-
менти и сяра, разклонения, качество, здравина и жизненост.

Във фаза цъфтеж на рапицата може да се доверите на Лебо-
зол Бор (150 г/л B) и Лебозол Молибден (214 г/л Mo). Препо-
ръката на приложение на бор през пролетно-летния период на 
вегетация е в доза 0,150-0,200 л/дка за снабдяване с бор, рав-
номерен цъфтеж и узряване, гарантиран добив. Осигурявай-
ки рапицата с 0,020-0,030 л/дка молибден, вие ще си гарантира-
те освен качество и снабдяване с молибден на културата, също и 
защита срещу „Whiptail“ симптом. 

Тези препоръки не изключват и употребата на други продук-
ти от гамата на Лебозол, когато се налага да се предотврати или 
преодолее конкретен проблем. За точното време за пръскане, 
продукта и смесимостта най-точна и експертна информация ще 
получите от специалистите на фирмата, което ще ви гарантира и 
най-добър ефект от листното хранене.

IГарантирайте си предвидими резултати през 
пролетната кампания 2018 и се доверете на 
продуктовата листа на Лебозол България и 
експертното мнение на специалистите ѝ.   

Лебозол България- специалистът Пролетни грижи  за житните 
култури и рапицата  в листното хранене

Друга възможност е подхранване с КвадроС СК - течна смес на 
микроелементи с мед (Cu), манган (Mn), цинк (Zn) и сяра (S). При-
ложен листно в доза между 75 и 150 мл/дка, осигурявате снабдя-
ването на растенията със сяра, за да се усвоят основните торове и 
като резултат ще се радвате на здрави растения, добър и качест-
вен добив.

В грижите за житните култури може да разчитате и на друг про-
дукт на Лебозол- Трипъл СК. Той е със съдържание на мед, ман-
ган и цинк, с акцент върху манган. Прилага се в доза 75 до 100 мл/
дка. 
Друга алтернатива е третиране с ТриМакс СК - течна смес на микро-
елементи с мед, манган и цинк, с максимално съдържание на трите 
елемента. В доза между 100 и 150 мл/дка продуктът допринася за ста-
билен добив, качествено зърно и високо съдържание на протеини. 
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ФАО 350

Рилци, 2017 г.: 1020 кг/дка

СИ Улисесшено, като 50% от цялата сума бъде „спестена” в програ-
мите в следващия бюджет, а за намиране на останалите 
50% се очаква да бъдат увеличени вноските на държавите 
членки. Финансирането за новите приоритети се очаква 
да бъде на принципа 20 - 80%, а именно 20% „спестяване” 
от бюджета на сегашните програми и 80% от предвиде-
ните нови средства да се покрият от увеличените внос-
ки на държавите членки. 

 Делът на ОСП спрямо целия бюджет на ЕС в бъдещата 
МФР ще бъде намален от 35 на 30%. В бюджетно израже-
ние това ще означава 5-10% по-малко средства за ОСП в 
сравнение със сегашното финансиране.

 Наложеният „политически таван”, който ограничава де-
ла на бюджетните кредити за поети задължения на ЕС до 
1% от брутния национален доход на ЕС (БНД) ще трябва 
да се повиши на 1,1-1,2%.

 Освен по-високите вноски за държавите членки ще бъдат 
предложени и нови източници на приходи. Като пример 
се посочва възможността постъпленията от продажба-
та на квоти за въглеродни емисии да постъпват директ-
но в бюджета на ЕС.

 Всички отстъпки към държавите членки трябва да бъдат 
прекратени.

Въз основа на това изказване на Гюнтер Йотингер анализа-
торът от Trinity College проф. Алъан Матюс представя своя-
та визия за МФР (виж табицата). Този анализ и калкулации са 
направени на база стандартни икономически изчисления, кои-
то изразяват единствено неговите предположения как ЕК би 
подходила при изработването на МФР. В таблицата по-долу 
той е представил едно сравнение между бюджета на последна-
та година на сегашната МФР и годината 2024, която е точно 
по средата на бъдещата МФР.

Първата колона показва данните за МФР за последната го-

дина от текущата МФР (2020 г.) съгласно последната техни-
ческа корекция на финансовата рамка на Комисията за 2018 г. 
Във втората колона са посочени сумите, с които ще се нама-
лява бюджетът вследствие на Brexit. Разликата е посочена в 
третата колона, която се явява последна година за сегашната 
МФР и едновременно с това първа година без вноски от Обе-
диненото кралство. В четвъртата колона проф. Алън Ма-
тюс е изчислил сумата, която ще трябва да бъде спестена на 
годишна база. Избраната година за сравнение е 2024 – средна за 
периода 2021 - 2027 г. В петата колона е реалният бюджет на 
МФР за конкретната 2024 г. В шестата и последна колона е 
посочен делът на Кохезионната политика и на ОСП спрямо 
общия бюджет. Въз основа на направените калкулации делът 
на политиката по сближаване (Раздел 1b) намалява до 32%, до-
като разходите за ОСП намаляват до 30% от общите задъл-
жения по МФР през 2024 г. Трябва да се има предвид, че реал-
но делът за Раздел 2 общо намалява до 32%, но в него се включ-
ват и разходите за политиките в областта на рибарството 
и програмата LIFE за околната среда и климата.



В заключение проф. Алън Матюс заявява, 
че предложението на комисията за МФР е 
вероятно да защити бюджета на ОСП от 

допълнителни неочаквани съкращения. 
Това обаче ще изисква и допълнителни 

брутни вноски от държавите членки, които 
в някои случаи ще бъдат съществени.


Преговорите по МФР няма да бъдат лесни, но те никога и 

не са били лесни, обобщава анализаторът.

Публикацията е разработена 
по материали на проф. 
Алън Матюс в CAP Reform 
и е предоставена от 
Института за агростратегии 
и иновации като част от 
информационната кампания 
BCAP2020+ „ОСП след 2020 – 
Изборът на България“ 

Бюджетните разходи на ЕС...
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