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М алкият и средният биз-
нес са гръбнака на всяка 

икономика,а семейните, малки-
те и средните стопанства и 
предприятия  носят на гърба си 
земеделието. Изтърканото кли-
ше явно вече не работи. Откак-

то сме в ЕС, въпреки предвидените помощи по линия на 
европейските програми и фондове, броят на малките сел-
скостопански производители постоянно намалява. Спо-
ред обобщените данни на „Евростат“, за 10 години бро-
ят на семейните, малките и средните ферми в България е 
намалял  наполовина , а броят на големите стопанства се 
е увеличил с 46 на сто. Процеси на окрупняване на стопан-
ствата протичат и в останалите държави, но в други съ-
отношения. В Унгария  броят на малките стопанства на-
малява с 22%, а на големите ферми се увеличава с 18%. В 
Румъния съответно  с 8% и с 35%. По-зле от нас е Слова-
кия, където общото намаление на броя на малките ферми 
е най-голямо - със 66%, а нарастването на големите ферми 
е най-малко- със 6 на сто.Затова дребните фермери очак-
ват с надежда предложението на Европейската комисия  да 

се приеме директива от  европарламента за  по-справедли-
во третиране на малките и средни производители и пре-
работватели. „Крайно време е да възстановим баланса в 
хранителната верига. Искаме да се уверим, че малките зе-
меделски стопани и търговци на дребно функционират в 
справедлива и здрава търговска среда и че не се толерира 
злоупотреба или нелоялни практики. Приветстваме пред-
ложението на Комисията и сме готови да работим кон-
структивно с Европейския парламент, за да може дирек-
тивата да бъде приета възможно най-скоро“, заяви минис-
тър Румен Порожанов на срещата в Люксембург. Комиса-
рят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган 
заяви: „Колко здрава е една верига, личи от най-слабото є 
звено. Веригата за предлагане на храни не може да функцио-
нира добре и резултатно, ако няма равнопоставени, поч-
тени условия. Представеното предложение е в защита на 
справедливостта — да бъде чут гласът на тези, които не 
по своя вина се оказват жертва на слабата си позиция за 
договаряне.

Вижте в броя кои нелоялни търговски практики в ЕС 
скоро ще бъдат забранени и как гръбнакът на икономиката 
и агробизнеса ни може да се поизправи. 

Търсят лек за гръбнака на икономиката
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Какво може да мотивира млад инженер да се 
върне (да остане) в родния край и да заработи 

в селската земеделска кооперация? Отговорът 
е изключително лесен и се набива в очи – 

любовта към земята. Дава го председателят на 
обслужващата производствено потребителна 

кооперация „Победа-93“ от свищовското 
село Хаджидимитрово Бисер Борисов. 

Тази година ОППК „Победа-93“ ще чества четвъртвеко-
вен юбилей. Тя е основана през 1993 г. и обработва 16 500 де-
кара ниви в землището на Хаджидимитрово. Към момента 
440 са член-кооператорите. Кооперацията развива основ-
но зърнопроизводство. Има добра складова база, голям сто-
пански двор, отлична ремонтна работилница, баня и дори 
фурна. А хлябът от пекарната е изключително качествен 
и се пласира дори в Свищов. Преди години имало отлив на 
член-кооператори, но сега ситуацията е различна. Хората 
се връщат, идват и нови. Общо 54 души наброява колек-
тивът на ОППК „Победа-93“. В това число влизат работ-
ници, полевъди, механизатори, служители, разказва предсе-
дателят. Бисер се влял в редиците им през 1996 г., след ка-
то завършил Техникума по механизация на селското стопан-
ство в Павликени, а после и Русенския технически универ-
ситет. През годините бил началник на ремонтната рабо-
тилница. Всяко лято сядал на комбайна по време на кампа-
нията. Не му били чужди и тракторите. После, за да е поле-
зен максимално на съселяните си, завършил и агрономство. 
А преди година оглавил кооперацията.

Аз съм израснал в Хаджидимитрово. Познавам всичко 
тук и всички ме познават. Отговорно мога да заявя, че съм 
закърмен със земеделието. Откакто съм проходил, съм все 
с машините - благодарение на моя баща, който за огромно 
съжаление не е вече между нас. Гледах как орат, култивират, 
сеят и най -вече жънат. Виждах и как се чупят, а механиза-
торите се вихрят около тях – тук отвъртят част, там 
завъртят друга. И това ми се струваше най-интересното 
нещо на този свят. Затова пред мен никога не е стоял въ-
просът какъв да стана, когато порасна. Аз знаех - ще съм на 
полето с машините, спомня си детството и юношество-
то Борисов.



Хич не е лесно да си начело на кооперация. 
Трудностите не са една и две, но те се 

преодоляват, категоричен е председателят. 


През миналата година, която не е сред най-благоприят-

ните откъм климатични условия – суша, дъждове, градуш-
ки, бури - от нивите е прибрана добра реколта. Резулта-
тите са отлични и на хората са раздадени по 5 лева на де-
кар допълнително към договорираната рента. Естествено 
получили също зърно и олио в зависимост от техните по-
требности. Безспорно всеки от тях трябва да има и инте-
рес от членството си, а самата кооперация с повече члено-
ве и земя е по-мощна, жизнеспособна и авторитетна както 
пред обществото, така и пред държавните и обществени-
те институции. От огромно значение е, че редовно са из-
плащани трудовите възнаграждения и рентата, а така съ-
що и коледни добавки на работещите в кооперацията, до-
бавя той. 

Съхранихме част от добивите до пролетта. Успяхме да 
продадем на добра цена слънчогледа. Очакваме да получим 
хубави пари и за царевицата. Имаме добри складове, които 
позволяват отличното съхранение на зърното. През есен-

ЕВРОФЕРМЕР

та засяхме 4200 декара пшеница – солвейг, анапурна, апаш, 
и 1550 декара ечемик. Залагахме до неотдавна на български-
те сортове, но вече разчитаме на вносните – дават по-до-
бри добиви и са по-издръжливи, такава е реалността, кол-
кото и да се стараем да държим на българското. Бяхме под-
готвили и масив от 1000 дка за рапица, но сушата се оказа 
много сериозна и се отказахме, но пак ще пробваме. Гледали 
сме рапица и пак ще гледаме, макар че е трудна култура, не се 
страхуваме, справяме се перфектно. През пролетта засяхме 
5800 дка царевица и 4800 дка слънчоглед. Имаме полета за се-
мепроизводство, за да знаем догодина какво слагаме в земя-
та. Държа да подчертая, че спазваме всички агротехнически 
срокове, въпреки че март беше много намръщен и далеч не 
предразполагаше към работа на полето. Не пропускаме то-
ренето и пръскането. Спазваме добра агротехника, навре-
менна е растителната защита, като използваме иноватив-
ни технологии. Правим всичко необходимо или както се 
шегуват по-възрастните – както го пише в дебелите книги. 

На отделни терени е засята и люцерна за лично ползва-
не. Механизаторите се грижат за нея, косят я, балират я, 
а после се раздава на местните. Преди години имало масиви 
с фуражен грах, той се сее поради изискванията на ОСП за 
азотфиксиращи култури. 

Тази година снегът през февруари и март не позволи зася-

ването на грах. На този етап ръководството на коопера-
цията полага усилия да разшири масивите си. За целта нае-
мат от жителите на Хаджидимитрово и техни наследни-
ци изоставени лозя, каквито в района има. Те ще бъдат из-
коренени, обработени и парцелите ще се превърнат в пре-
красни ниви, убеден е председателят. 

При нас няма текучество на кадри. Целият екип е от 
млади хора, които могат и знаят как да работят. Дисцип-
линирани и усърдни са, затова се справяме. Тук е моментът 
да благодаря на всички механизатори за усилията, които по-
лагат, и проявеното им високо чувство на отговорност. 
А и машинният парк е напълно обновен. Всичката ни тех-
ника и прикачният инвентар са съвременни. Машините ни 
са с джипиес и автопилоти, а това улеснява работата, оси-
гурява висока производителност, прецизност в обработ-
ките. Редовно помагаме на колеги, наши комбайни жънат да-
же в Добруджа. Полевъдите работят и на Винпром - Сви-
щов. Имаме ресурс, защо да не го използваме?

Местната кооперация има и своята изключително сери-
озна социална роля. От ръководството помагат на дет-
ската градина, на пенсионерския клуб и на кметството в 
Хаджидимитрово. През зимата механизаторите чистят 
селските улици абсолютно безвъзмездно, разказва Бисер. 

Кооперацията гарантира живот на селото – силни думи, 
но е така. Младите са тук, а те са нашето утре. Имат пре-
питание и са с родителите си, но които, ако сега не са, то 
по-нататък ще са нужни. Едва ли има друга структура, коя-
то да дава толкова пари за социални дейности. Коопераци-
ята е сила в настоящето, но има и бъдеще. Постигнати-
те икономически резултати през тези 25 години показват, 
че „Победа-93“ е барометър и критерий за социаликономи-
ческо развитие на Хаджидимитрово. Виждам затруднения, 
има проблеми, но те са преодолими, не мисля да се отказ-
вам, ще вървим всички заедно напред и нагоре. 

Бисер Борисов не може да отдели повече време. Бърза 
към поредната задача, а тя е изключително приятна. Той 
е горд татко на 18-месечни близнаци. Бориса и Андриан са 
още малки, за да бъдат обявени за бъдещи земеделци, но все 
ги тегли някаква почти непреодолима сила към машините. 
Много се радват и на полето, което сега е особено цвет-
но и много ароматно. И вероятно защото са Борисови, ще 
продължат по пътя на баща си. 

  Янка Апостолова

БИСЕР БОРИСОВ: 

Кооперацията гарантира  
живота в селото



Местната кооперация има и своята изключително сериозна социална роля. От ръководството 
помагат на детската градина, на пенсионерския клуб и на кметството в Хаджидимитрово. През 

зимата механизаторите чистят селските улици абсолютно безвъзмездно, разказва Бисер. 
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Наградата е за проекта на Галя по темата за управление и опаз
ване на почвите. Тя е учредена преди 11 години и се връчва на зе
меделци или техни сдружения от цяла Европа, които представят 
свои предложения, имащи за цел да докажат, че в техните стопан
ства не само опазват земята, но идеите им са приложими и в дру
ги стопанства. 

Кандидатствах през ноември и не очаквах, че моят проект ще 
спечели  все пак през миналата година отличието отиде при ав
стрийско сдружение на 53 фермери. Реших да се включа, тъй ка
то лично за мен опазването здравето на почвата е изключително 
важна тема и аз много работя по нея. Освен това в нашето стопан
ство от четири години прилагаме такива мерки. За мен беше мно
го ценно да споделя по синтезиран начин нашия опит с идеята да 
е полезен на колегите. Този приз беше много неочакван, но из
ключително приятна изненада, която ме зарадва истински. За мен 
е и голямо признание, тъй като наградата се присъжда от 7член
но жури, в което влизат видни учени, специалисти в областта на 
земеделието. Тя ми беше връчена на галавечерята в Брюксел. Гор
да и щастлива съм, че ме оцениха, мотивира ме още повече да 
следвам избраната стратегия. 

Тази година темата на форума, който се провежда под егидата 
на ЕLO (Европейската организация на собствениците на земедел
ски земи), е „Здрава храна, здраво фермерство, здраво бъдеще“ и 
е пряко свързана с опазването и устойчивото управление на поч
вите, а проектът на Галя Пейчева пък идеално ѝ пасва в контекста 
на обсъжданите теми.

Здравата почва е в баланс, не ѝ липсва нищо и производстве
ният ѝ потенциал е максимален. Да не говорим, че практиките за 
опазването на земята от ветрова и водна ерозия решават належа
щи проблеми на съвременното земеделие. Във време, когато све
тът се нуждае от устойчиво развитие на този сектор, е важно да 
обсъдим, да набележим и да приложим дейности, свързани с на
растващата грижа за околната среда и производството на здра
вословна храна. На международната конференция в Брюксел бя
ха дискутирани реални решения за едно общо селско стопанство, 
основаващо се на полезни земеделски умения и знания. Акцент 
бе поставен също върху биологичното разнообразие за произ
водството на здравословна храна, нововъзникващите селскосто
пански технологии и найдобрите практики в областта на устой
чивото управление на горите. Имахме възможността да преценим 

какво трябва и може да бъде постигнато в сферата на продовол
ствената сигурност и опазването на околната среда, като тези две 
основни предизвикателства бяха оценени като равностойни и 
с еднакво значение от всички. Дискутирани бяха нуждата и въз
можността за намаляване на хранителните отпадъци. Кралицата 
на Йордания Рания, която беше специален гост, изрази мнение, че 
трябва да се търси подход за включването на повече жени и мла
ди хора в земеделието. Тя е убедена, че са нужни повече малки 
стопанства, които да произвеждат плодове и зеленчуци. 



На международната конференция естествено 
е обсъждана и новата Обща селскостопанска 

политика. Посланието на еврокомисаря по 
земеделието и развитие на селските райони 

Фил Хоган е, че ще има промяна, но тя ще е много 
плавна и без резки движения. Ще е свързана с 

преразпределянето и изравняването на плащанията 
между държавите членки. Според експертите 
ще бъде въведен евентуално и стъпаловиден 
подход на подпомагане – това при нас го има 
и е популярно като таван на площите. След 
определен мащаб на стопанството ще има 

редуциране на субсидиите, спомня си Пейчева.



Всички лектори подчертаха, че става дума само за идеи на Ев
ропейската комисия, които не са законово облечени. Те тепърва 
ще се обсъждат в Комитета на регионите и в Европейския парла
мент. За българската делегация, която бе на много сериозно рав
нище, форумът бе много полезен и още повече интересен. За
познахме се с тенденциите в земеделието, чухме в каква посока 
мислят експертите и законотворците от този сектор. Лично аз при
ветствам идеята за устойчиво земеделие. Като фермер и собстве
ник на земеделски земи вярвам, че земята трябва да се менажира 
устойчиво, за да има продължение и приемственост. Задължител
но е да не залагаме на краткосрочни успехи и резултати за сметка 
на почвеното плодородие. Това е много късогледа политика. Мно
го се радвам, че и светът мисли по този начин. 

По думите на Пейчева брюкселският форум на практика е мяс
тото за срещи за всички, които имат съществен дял в бъдещето на 
селското стопанство. В дискусиите за идните години на европей
ското и световното селско стопанство можеше да бъде прецене
но какво трябва и как да бъде постигнато. Тя изрази надежда, че 
ще има конкретни политики на евросъюза, които ще стимулират 
устойчивото земеделие и фермерите, които са готови да приемат 
този начин на работа, да се захванат с производството на здраво
словна храна и суровини. 

Земеделието е успешен бизнес. То има потенциал и в бъдеще. Не
обходимо е да имаме самочувствие, да се учим и да трупаме опит. 
Знанията и уменията са необходими на всички, решили да се захва
нат със селско стопанство, но те не са статични, защото браншът се 
развива много динамично и е нужно постоянно човек да е в потока 
на информацията, за да взема адекватни решения. Трябва да ползва
ме и средствата, които ни предоставя ЕС, за да постигаме повече. 

И тъй като пролетта е сезонът, в който земеделските производи
тели имат нужда денонощието да е поне от 30 часа, за да свърши
те всичко, стана дума и какво Пейчева прави в своето стопанство.

Работим с пълна пара. В момента засаждаме 92 декара шардо

не в района на община Братя Даскалови по Националната програ
ма за преструктуриране и конверсия на лозя. Много се гордеем 
с новия масив, но се надяваме да направим още няколко такива, 
защото търсене на грозде определено има и това е безспорен 
факт. Тенденцията не е нова, ние всяка година успяваме да прода
дем продукцията си и се гордеем с постиженията на нашите кли
енти. Важното е да бъде отворена програмата и да има прием по 
нея до края на май, за да се планира адекватно. Розите и лаванду
лата, създадени по мярка 4.1. от Програмата за развитие на сел
ските райони, се прихванаха отлично и се развиват, както трябва. 
Щастливи сме, че получихме много своевременно плащанията по 
мярката. От Държавен фонд „Земеделие“ бяха изключително екс
педитивни и това ни окуражава да се захванем с нещо ново, да 
реализираме друг проект. Насяхме белия трън, чакаме дъждове
те, за да получим добра реколта и от него. Отново ще имаме ни
ви с памук, вероятно площта ще е незначително помалка спрямо 
миналата година. Надявам се да не допуснем грешките от 2017 г., 
когато се учихме да го отглеждаме, придобили сме опит и вярвам, 
че ще получим отлични резултати. Засяхме и кориандъра. Търсим 
пазари за него. Вече имахме разговори с производители на здра
вословни и вегански храни, тъй като за тях подправката е много 
ценна. Пшеницата ни е в много добро състояние. Заради време
то позакъсняхме със слънчогледа. За първа година сеем високо
олеинов слънчоглед. Няма нищо сложно при производството му, 
агротехническите мероприятия са идентични с тези на другия, 
който обичайно гледаме. Според специалисти той осигурява по
добра възвращаемост на инвестициите в сравнение с обикнове
ния. Съдържа голям процент олеинова киселина и това го пре
връща в изключително здравословен продукт, много сходен до 
зехтина, макар с малко поспецифичен пазар. Винаги съм „за“ ино
вациите. Люцерната ни и е за чудо и приказ. Първата коситба ще е 
през този месец, а добивът поне засега изглежда отличен. 

Екипът на Галя Пейчева вече проектира собствена розоварна, 
за да се кандидатства по мярка 4.2. от ПРСР. Тя ще е малка, само за 
собствените площи от рози и лавандула, но ще даде възможност 
за осигуряване на контрол върху производствения процес, необ
ходим за излизане на международния пазар, от една страна, и спе
челването на дългосрочни клиенти с високо и консистентно ка
чество на продукцията, от друга, мотивира се тя. 

Младата дама е заместникпредседател на Асоциацията на соб
ствениците на земеделски земи. Неправителствената организа
ция инициира в края на миналия месец (след редакционното при
ключване на този брой) семинар във Велинград, на който заедно 
с представителите на медиите да бъдат обсъдени новата Обща 
селскостопанска политика, проблемите пред местните фермери, 
свързани с комасацията и окрупняването на земята, цените на зе
мята и на земеделската продукция, добави още Галя.

Целта е да сме достъпни и да си сътрудничим с медиите, искаме 
кратко, синтезирано и много откровено да дискутираме с нашите 
партньори от средствата за масово осведомяване найактуалните 
проблеми и теми от ежедневието на агробизнеса. Нашата асоциа
ция е член на Европейската организация на земеделските стопа
ни от 2016 г., с която работим много добре. Чрез нея имаме достъп 
до изключително актуална информация, до всички ресурси, кои
то европейските земевладелци ползват. Ще споделим с журнали
стите наученото в Брюксел по време на Генералната асамблея на 
ЕОЗС, където бе организирана сериозна дискусия за бъдещето на 
европейското и световното земеделие. 

Галя пожела на финала на разговора успешни стопански кампа
нии на колегите си, добра реколта и отлични цени. От това имат 
нужда всички, дори потребителите на земеделската продукция. А 
това сме всички ние. 

 Янка Апостолова

ЕВРОБИЗНЕСДАМА

И Брюксел отличи Галина Пейчева

 Галина Пейчева-Митева, която получи признанието на колеги от цялата страна и бе избрана за 
„Евробизнесдама“ за 2017 година и от читателите на списание „Агробизнесът“ бе отличена на 

Форума за бъдещето на земеделието в Брюксел. Той се провежда за единайсета поредна година. Сега 
в него се включиха около 2000 души от Стария континент. Най-голямата европейска земеделска 
конференция, на която  фермери, представители на всички водещи международни институции в 
сектора, неправителствени организации и бизнесът от различни страни обсъдиха и начертаха 

бъдещето на селското стопанство и връзката му с нарастващите екологични проблеми. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Х убава си, моя горо, миришеш на младост, но вселяваш в 
сърцата ни само скръб и жалост… Всички помним еле-

гията на Любен Каравелов, написана в навечерието на Ап-
рилското въстание, а по-късно с мелодията на младия ком-
позитор Георги Горанов от средата на миналия век, пре-
върнала се в химн на красотата на страната ни. И днес, 
след 142 години, Каравеловата скръб и жалост по гората 
все още не са изчезнали, защото през последните няколко го-
дини от нападение от корояди, болести и абиотични фак-
тори, както и от пожари, са пострадали общо над 920 000 
дка гори, от които 420 000 дка иглолистни и около 500 000 
дка широколистни. Само през 2017 г. са установени над 647 
дка всякакви гори, засегнати напълно или частично от вре-
дители и болести, и още 17 264 дка изпепелени от пожари.

Какво да се прави
Не бива обаче да се забравя, че горите на България имат 

все по-голяма роля за изпълнение на политиките, свързани с 
климата, за подобряване на средата за живот, туризъм и 
спорт, особено в селските райони, както и за ресурсно обез-
печаване на биоикономиката, опазване на биоразнообразие-
то и водите, намаляване на риска от бедствени наводне-
ния, суша и пожари и за задоволяване на потребностите на 
обществото от уникалните горски суровини.

Горите осигуряват и поддържат количеството и ка-
чеството на 85% от водния отток в страната, или око-
ло 3,6 млрд. куб.м ресурс от чиста питейна вода. В тях се 
съхраняват над 80% от защитените растителни видове 
в страната, над 60% от застрашените от изчезване жи-
вотински видовe, осем от дванадесетте ландшафтни ком-
плекса, определени от Националната стратегия за опазване 
на биологичното разнообразие. През последните двадесет 
години поглъщането на парникови газове от горските те-
ритории компенсира между 10,7% и 18,9% от общите еми-
сии на парникови газове в България.

Затова и на последния Национален съвет по горите, про-
веден на 22 март тази година, бяха набелязани конкретни 
мерки за спасяване на българската гора. „Горският сектор е 
изправен пред решаването на обществено значими задачи, 
което налага обединяване на усилията на всички заинтере-
совани страни. Затова тази среща е изключително важна, 

за да можем да насочим решенията си в правилната посока.“ 
Това заяви министърът на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов при откриване на заседанието на Нацио-
налния съвет по горите, на който присъстваха представи-
тели на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), на дър-
жавните горски предприятия, на шест министерства (МЗ-
ХГ, МОСВ, МВР, МРРБ, МФ, МП), БАН, Лесотехническия 
университет, общини, собственици на гори и природоза-
щитни организации.

На заседанието беше представена актуална информация 
за здравословното състояние на горите в България и про-
вежданите в тази връзка дейности. Бяха отчетени резул-
татите от проведените лесозащитни мероприятия, ут-
върдени бяха и конкретни мерки за 2018 г.Почти 500 000 
дка са засегнатите площи, върху които са предвидени лесо-
защитни мероприятия през настоящата година. Очаква се 
залесяването да бъде върху почти 15 000 дка, като 5300 дка 
от тях са напълно унищожени от болести, вредители, по-
жари и други природни въздействия.

Решено беше да бъде продължен мониторингът за здраво-
словното състояние на горите в България и да се изготви 
5-годишна програма за възстановяване на увредените час-
тично или напълно горски площи.

Въпреки тревожните данни равносметката не е толко-
ва трагична, успокоиха повечето от участниците в заседа-
нието. Все пак България може да се гордее с едни от най-до-
бре съхранените и стопанисвани гори. Страната ни се на-
режда на трето място в Европа по биологично разнообра-
зие. Горите ни заемат над 40 млн. дка площ от територия-
та на държавата, или 37,4% от територията на България, 
като през последните 15 години площта им е нараснала с 
близо 5 милиона дка, сочат последните данни на ИАГ. Ос-
вен това 1 004 000 декара държавни гори са вековни, изклю-
чително ценни за биологичното разнообразие.

Борбата с незаконната сеч
Незаконната сеч не е толкова голяма цифра и не е толко-

ва притеснителна, тъй като през последните две-три го-
дини намалява заради по-твърдата политика за опазване на 
горския фонд и по-интензивния контрол, въведен от сегаш-
ното ръководство на МЗХГ. По официални данни законно 

и незаконно в България се сече около 40% от прираста, или 
годишно се изсичат около 7 млн. куб.м, а прирастът на го-
рите достига 16 млн. кубика.



Рекорден брой от 370 000 проверки са извършени в 
горските територии през 2017 г. за незаконна сеч, 
транспортиране на незаконно добита дървесина, 
без превозен билет или от превозни средства без 
GPS устройство, както и продажба на незаконно 

добити дърва за огрев, а също и проверки на 
физически лица, ловци и риболовци и МПС.


Над 200 хиляди от тях са проверките на мобилните 

екипи и стражарите на 6-те държавни предприятия и бли-
зо 170 хиляди – на инспекторите от 16-те регионални ди-
рекции на Изпълнителна агенция по горите. С това общи-
ят брой надвишава проверките в горските територии за 
2016 г. с над 80 хиляди, обобщават от пресцентъра на МЗ-
ХГ.

Близо 18 000 са издадените актове от проверяващите 
екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприя-
тията през 2017 г. Задържаната дървесина по наказателни 
постановления е над  20 000 куб.м и над 16 000 куб.м дърва за 
огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни 
превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни три-
она, както и други инструменти за дърводобив.

Битката с дървесния корояд
Окончателните данни на ИАГ показват, че частично 

или напълно са унищожени над 322 хил. дка иглолистни го-
ри, от тях короядите са унищожили напълно или частично 
общо 168 242 дка, затова беше създаден кризисен щаб за бор-
ба с корояда под ръководството на заместник-министъра 
на земеделието Атанас Добрев. На своето заседание през 
януари щабът възложи на Държавните горски предприятия 
да разработят мониторингова програма за борба с короя-
да, която да включва концепция за национална мрежа на ко-
рояда, тя ще спомогне за получаване на още по-реална кар-

тина на неговата биология. Препоръчано беше да се проучи 
възможността за закупуване на допълнително лаборатор-
но оборудване както за терен, така и за стационарни лабо-
раторни изследвания.

Отчетено беше, че 40% от общо инвентаризираната 
дървесина в България, увредена от корояд, вече е добита. 
Има създадена организация за инвентаризиране, възлагане на 
добив и усвояване на увредената дървесина от горски тери-
тории, засегнати от съхнене, вредители и абиотични фак-
тори.

Дървата за огрев
Дървата за огрев на населението е една много чувстви-

телна тема, в която, сигурен съм, има какво да се подобри, 
каза министър Порожанов по време на заседанието на На-
ционалния съвет по горите. Данните на МЗХГ за 2017 г. по-
казват, че близо 1,25 млн. пространствени куб.м дърва за ог-
рев са предоставени от 6-те държавни предприятия чрез 
директни продажби на физически лица. С това са задоволе-
ни нуждите на 180 000 домакинства.

Изпълнението на планираните количества за 2017 г. за 
снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни 
продажби от предприятията е 102%, или с 25 000 куб.м по-
вече от планираното. Предоставените дърва за огрев през 
2017 г. са със 100 000 кубически метра, или с 9% повече от 
продаденото от предприятията през цялата 2016 г.

Освен количествата дървесина, предоставени на населе-
нието чрез директни продажби от териториалните по-
деления на предприятията, те реализираха през 2017 г. про-
дажба и на общо на близо 2 милиона и 650 хиляди плътни 
куб.м (около 4 милиона и 650 хил. пространствени куб. м) 
дървесина от категорията „дърва на юридически лица и ед-
нолични търговци“, значителна част от която също се 
ползва за отопление.

Дърва за огрев освен от държавните горски територии, 
управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и 
предлагат на пазара и от общински и частни гори. Добито-
то от тях количество ориентировъчно е в размер на око-
ло една трета от добива от държавни гори, или приблизи-
телно 2 милиона пространствени куб.м дърва.

  Боряна Вулова

SOS 

Заплакала е гората…  
от корояди, болести и пожари
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България ще разработва национална 
стратегия за цифровизиране на земеделието

Н еобходимо да бъдат осъществени координирани действия 
между отделните министерства за разработване на Нацио

нална стратегия, която да формира политиката за цифровизи
ране на земеделието и агрохранителния сектор или т.нар. „Зе
меделие 4.0“земеделие от четвърто поколение. Тя трябва да 
е на база на Концепцията за цифрова трансформация на бъл
гарската индустрия и в диалог със земеделския бранш и АЙ ТИ 
бизнеса.

Документът трябва даде зелена светлина за изграждане
то на необходимата инфраструктура за цифровата трансфор
мация на земеделието и да предвиди конкретни мерки за тази 
трансформация. Това заяви министърът на земеделието, храни
те и горите Румен Порожанов по време на конференция посве
тена на Цифровата икономика и умения на бъдещето и Евро
пейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.

В стратегията следва да бъде заложено минимум 
следното

Въвеждането и усвояването на новите технологии изисква 
нови умения и знание от фермерите. Поради това, повишаване
то на информираността и организирането на обучения на реги
онално ниво е от съществено значение.

Продължаване на развитието на инфраструктура за широ
колентов интернет в селските райони   важна предпоставка за 
постигане на успешна цифрова трансформация в селското сто
панство  до 2020 г.

Специален фокус върху обновяването на поколенията и ро
лята на младите хора за целенасочено внедряване на  дигитал
ните технологии в агробизнеса.

Развитие на  т. нар. „дигитални иновационни хъбове“ и в об
ластта на селското стопанство в Европа, които дават възмож
ност за достъп до найновите знания, опит и технологии за 
тестване и иновации.

 По Програмата за развитие на селските райони съществува 
възможност с подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функ
циониране на оперативни групи“, в рамките на Европейското 
партньорство за иновации, да се внедряват и дигитални инова
ции в земеделските стопанства.

„За да отговорим на глобалните икономически процеси и 
предизвикателства, както и да повишим конкурентоспосо
бността на Европа, е необходимо стимулиране на адаптация
та на Общата селскостопанска политика към бързо променя
щия се свят на дигиталните технологии и решения. От особена 
важност е стимулирането на цифровите иновации и приложе
ния в селското стопанство, в качеството им на фактор за устой
чив растеж и повишаване на добавената стойност. Това ще има 
съществен принос към справянето на ЕС с предизвикателства, 
свързани с продоволствената сигурност и въпросите на окол
ната среда, като в същото време ще създаде стабилна основа 
за интензивен и устойчив растеж в дългосрочна перспектива“, 
подчерта Порожанов.

2gether 4 Strong Digital Agriculture
Форумът на високо равнище 2gether 4 Strong Digital 

Agriculture се проведе в рамките на програмата на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието 
бяха Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и 
Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Ми
нистерството на земеделието, храните и горите. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Найпосле паднаха ограниченията за 
хората, които предпочитат да паза

руват от всички страни на Европа дре
хи, електроника, уреди, техника, мебе
ли, дори хранителни стоки с дълъг срок 
на годност. На 6 февруари 2018 г. Евро
пейският парламент гласува регламент, 
който има законодателна сила, и прекра
тява блокирането на географски прин
цип (геоблокиране) и на други форми на 
дискриминация. Това означава, че жела
ещите да пазаруват през интернет няма 
да бъдат пренасочвани към други сайто
ве, когато са решили да си купят стока от 
точно определен електронен магазин на 
даден търговец в Европейския съюз (EС).

Регламентът
Нормативният акт задължава търго

вците на дребно да дадат достъп на по
требителите до предлаганите от тях сто
ки и услуги при еднакви условия в целия 
ЕС, независимо откъде се свързва с тях 
потенциалният купувач. Даден е и гра
тисен период от 9 месеца, считано от на
чалото на настоящата година, за да могат 
електронните търговци по света да пре
махнат географския признак при пазару
ването. 

„През 9месечния гратисен период 
търговците в интернет средата, които до
сега са осъществявали т. нар. геоблоки
ране, трябва да приведат своите онлайн 
платформи, сайтове, електронни магази
ни в съответствие с новите изисквания. 
Нови правила трябва да бъдат възприети 
във всички държави от Европейския съ
юз“, обясни пред bTV Димитър Маргари
тов, председател на Комисията за защи
та на потребителите (КЗП), която според 
новия регламент найвероятно ще бъ
де българският национален орган, който 
ще гарантира ефективното прилагане на 
правилата за пазаруване през интернет 
и ще оказва съдействие на нуждаещите 
се клиенти. Такива органи трябва да имат 
всички държави  членки на ЕС.

Така от 1 октомври 2018 г. новият ре
гламент ще наложи обвързващи задъл
жения на търговците, така че клиентите 
да имат неограничен достъп до продукти 
и да ги купуват без дискриминация въз 

основа на националността, мястото на 
пребиваване или мястото на установява
не, както и мястото на платежните услуги. 
Целта е да се премахнат всички необос
новани пречки в електронната търговия. 

Другото задължително и много важно 
изискване, което е записано в регламен
та, са тарифите за колетните доставки, 
които трябва да бъдат обявени предва
рително в зависимост от зоната, в която 
се намира потребителят. „Те трябва да бъ
дат уеднаквени в територията на ЕС, за
щото и сега съществуват разлики в тези 
тарифи. Ще се случи нещо подобно, как
то беше доскоро с различните такси за 
роуминга, които сега са регламентира
ни“, обясни Маргаритов. По неговите ду
ми ставаме участници на пълна стандар
тизация на нормативната уредба. „Това е 
полезно преди всичко за потребители
те, защото се преодоляват дискримина
ционните моменти, които в една или дру
га степен съществуваха досега за онлайн 
пазаруването, за говоренето по телефо
на, за разплащането“, подчерта председа
телят на КЗП.

Онлайн пазаруването става 
все по-популярно

Доказва го проучване по поръчка на 
Европейския парламент, което показ
ва, че през 2017 г. 68% от интернет по
требителите в ЕС са закупили нещо по 
електронен път, докато през 2012 г. са 
били 59 на сто. През миналата година 
обаче само 57% от цялото население на 
ЕС е пазарувало през интернет, а 85 на 
сто от живеещите в общността са полз
вали интернет (виж таблицата).

Делът на електронните купувачи 
обаче варира значително в различни
те страни в ЕС  от 16% от населението 
в Румъния, до 82% във Великобритания. 
България изпреварва с малко Румъния 
– у нас 18% от населението са пазару
вали от електронни сайтове през 2017 
г., докато през 2012 г. техният дял е бил 
14%.

Броят на купувачите по електронен 
път в интернет нараства постоянно, ка
то найвисок процент е при следните 
две възрастови групи – 16  24 години и 
25  54 години (по 71% всяка).

Найпопулярният вид стоки и услу
ги, закупени онлайн в ЕС, са дрехите и 
спортните стоки (64% от електронни
те купувачи), следват пътуванията и 
почивките (53%). Електронните купу
вачи на възраст от 16 до 24 години ку
пуват предимно дрехи и спортни стоки, 
хората на възраст 25  54 години пред
почитат стоки за домакинството, а по
възрастните (55  74 години) купуват 
онлайн предимно места за пътуване и 
почивка.

По отношение на честотата найви
сокият дял е на електронните купува
чи, които са направили покупки веднъж 
или два пъти (35%) през тримесечния 
период преди проучването. По отноше
ние на изразходваната сума найголям 
дял на електронните купувачи (40%) са 
онези, които харчат за стоки или услуги 
обща стойност от 100 до 500 евро.

Доста поразлично е положението 
при т.нар. трансгранично пазаруване. 
През миналата година 33% от електрон
ните купувачи са направили покупки от 
продавачи от страни от ЕС, в които не 
живеят, в сравнение с 25% през 2012 г. 

Това според авторите на проучването 
се дължи на факта, че европейските по
требители се сблъскват с невидими ба
риери, които често пречат на хората да 
получат това, което искат от друга стра
на в ЕС, различна от тази, в която пре
бивават. И новият регламент всъщност 
премахва всякакви дискриминационни 
бариери.

Решителна крачка към 
единен цифров пазар

Основната цел на приетия регламент 
и направеното проучване на купувачи
те през интернет по поръчка на Евро
пейския парламент е решителна крачка 
към единния цифров пазар на ЕС. Регла
ментът е и част от Програмата в облас
тта на цифровите технологии, която е 
един от стълбовете на стратегията „Ев
ропа 2020“ и поставя цели за растежа 
на ЕС до 2020 г. при подобро използ
ване на потенциала на информацион
ните и комуникационните технологии 
(ИКТ) с цел насърчаване на иновации
те, икономическия растеж и напредъ
ка в общността. Една от основните цели 
на програмата е завършването на един
ния цифров пазар, в който се гарантира 
свободното движение на хора, услуги и 
капитали и където физическите и юри
дическите лица могат безпроблемно 
да осъществяват и упражняват онлайн 
дейности в условията на лоялна конку
ренция и на високо равнище на защита 
на потребителите и личните данни, не
зависимо от тяхната националност или 
място на пребиваване. 

Завършването на единния цифров 
пазар е един от политическите прио
ритети на Европейската комисия под 
председателството на ЖанКлод Юнкер. 
Той обхваща три области: насърчаване 
на подобър онлайн достъп до стоки и 
услуги в цяла Европа; проектиране на 
оптимална среда за развитие на цифро
ви мрежи и услуги; като се гарантира, 
че европейската икономика и промиш
леност ще се възползват пълноценно от 
цифровата икономика като потенциа
лен двигател за растежа.

  Боряна Вулова

EВРОРЕГЛАМЕНТ

Край на географското блокиране 
при онлайн пазаруването в ЕС

СКЕПТИЦИТЕ НА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО НЕ СА МАЛКО

От проучването по поръчка на Европейския парламент става ясно, че 69 процента от населението на ЕС не желаят да пазару
ват през интернет, тъй като предпочитат да видят в реално време продуктите, преди да бъдат закупени, както и от лоялност 
към магазини или по силата на навика. Помалко скептични са 25% от европейците, които не искат да пазаруват по интернет, 
тъй като не чувстват сигурност в онлайн плащанията. За 19% от живеещите в ЕС липсват необходимите умения или познания за 
онлайн покупки, заради опасения за получаване или връщане на стоки от онлайн пазаруването се разграничават 16% от евро
пейците, а за 12% причината е в липсата на платежна карта. Много малко (6%) са онези, които не са направили онлайн покупки, 
тъй като смятат, че доставката на стоки е проблем

Таблица 1415

Онлайн потребителите през 2017 г. 
(% от населението)

Страна
Пазаруват  

през  
интернет

Ползват  
интернет

ЕС28 57 85

Великобритания 82 95

Швеция 81 97

Люксембург 80 97

Дания 80 87

Холандия 79 96

Германия 75 91

Финландия 71 94

Франция 67 88

Белгия 60 89

Австрия 62 88

Словения 59 83

Естония 58 89

Чехия 56 85

Ирландия 53 82

Малта 52 81

Испания 50 85

Лативя 46 82

Полша 45 78

Унгария 39 79

Литва 38 79

Португалия 34 75

Кипър 32 81

Италия 32 73

Гърция 32 70

Хърватия 29 69

България 18 66

Румъния 16 70

Сърбия 31 72

Турция 21 66

Македoния 15 76

Черна гора 13 73
Източник: Евростат
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Предлагаме уникално напояване
ВСИЧКИ ДРУГИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ СЕ ЗАДВИЖВАТ 
С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, НАШИТЕ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
ИЗПОЛЗВАТ ХИДРОЗАДВИЖВАНЕ, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО 
УСЛОВИЕ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ РЕЖИМ НА РАБОТА.

ЗА РАЗЛИКА ОТ ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  
„СТАРТ-СТОП“, НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ Е „НОН-СТОП“, С 
КОЯТО СЕ ПОСТИГА РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ВОДАТА.

ПРОСТО И НАДЕЖДНО 
ИЗРАВНЯВАНЕ

TL системите поддържат изравнено по
ложение чрез обикновен хидравличен 
клапан. Системата за изравняване зад
вижва хидравличния клапан, който опре
деля дебита на хидравличната течност и 
поддържа непрекъснатото движение. То
ва опростено решение е значително по
ефективно от стартстоп микропревклю
чвател при електрическите мотори. 

ОПЦИИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ от T-L ВИДОВЕ СИСТЕМИ

КАТО НИКОЙ ДРУГ
LIKE NO OTHER

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Контрол на скоростта и посоката на 
движение от звеното или дистанцин
но. 24VDC

T-L Прецизно управление III Конрол 
на скоростта, посоката, спиране на 
пистолета с  GPS или енкодери. 24VDC

Прецизна връзка. Работи в комбинация с 
PPC III и служи за управление на централ
ните пивоти чрез електронни устройства 
и интернет връзка. Стартиране/спиране, 
направление, норма, работа на водната 
помпа, променлива норма (Variable Rate 
Irrigation) са възможните функции за упра
вление и контрол. 

Т-L Pivot Manager II – Софтуер за про
грамиране на всички функции на сис
темата с цел управление и контрол. 
Визуализира водното налягане и де
бит. 24VDC

GPS управление и контрол. 
Връзка с мобилен телефон, таблет

Управление на скоростта и посоката на 
движение с два обикновени клапана

ЗАДВИЖВАНЕ: 

Червячно зъбно колело гаран
ционен срок 8 години или 16 000 
часа експлоатация, в зависимост от 
това, кое от двете настъпи порано

Планетарна предавка гаранцио
нен срок 8 години или 24 000 часа 
експлоатация, в зависимост от то
ва, кое от двете настъпи порано

ИЗТОЧНИЦИ 
НА МОЩНОСТ
Задвижване  
с ремък 

Електрическо  
задвижване

Задвижване 
с двигател

Автоматичен усилвател 
Надежден хидравлично задвижван усилвател 
за пистолета увеличава захвата

Автоматично връщане 
Идеална за участъци с  препятствия 

Позиционно спиране
Спрете вашият пивот във всяка точка на 
цикъла с TL опцията позиционно спиране 

Автоматично спиране на пистолета 
Хидрвалично задействане на спиране  
на писталета осигурява надеждност 

Материали за изработка на тръбите 
Галванизирани, алуминиеви, поли боядис
ване – Иновация от TL, за подълъг живот

Гаранционен срок – 10 години 

Ъглови  
системи

Бързо - 
преместваем  
пивот

Система  
с теглене  
с 4 колела 

Линейна  
система

За информация и запитване: тел.: 0879 999 990, e-mail: office@rimex.bg

T-L IRRIGATION SYSTEMS:
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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.
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5 – 9 юни, Минск, Беларус.  
Belagro 
Belagro e eжегодeн международен 
аграрен форум , който представя на
ционални и световни производители 
на селскостопански машини и обо
рудване, като насърчава оригинал

ните иновационни решения в областта на опазването на околната 
среда и безотпадните технологии. В рамките на форума се провеж
дат и четири специализирани изложения: „Белферма“, която пред
ставя найновите технологии и оборудване в животновъдството, 
„Белпродукт“ за хранителни продукти на местни и чуждестранни 
производители, „Хранителна индустрия“, която е разделена на два 
раздела  търговско оборудване и храни, и международен специа
лизиран салон „Биогаз“.
В деловата програма са планирани многобройни семинари, срещи 
на учени и производители, фирмени и продуктови презентации. 
Организаторите уверяват, че форумът със своето многообразие 
създава добри възможности за установяване на нови партньор
ства, обмяна на опит, запознаване с последните тенденции за раз
витие на аграрния отрасъл, за демонстрация на нови продукти и 
разработки.
www.belagro.minskexpo.com

19 - 21 юни, Нант, Франция. 
Salon du Vegetal
 SalonduVegetal найголямото търгов
ско изложение във Франция, посве
тено на растенията, градинарството 
и озеленяването. Форумът е и тра
диционна ежегодна среща за профе

сионалисти, който за 3 дни събира  близо 600 национални и меж
дународни изложители и производители. Те представят своите 
продукти и услуги в 4 секции: Производители, Озеленители, Дис
трибутори и Цветари. Всяка година изложението се посещава от 
над 10 000 посетители, които се занимават с градинарство, живот
новъдство, производство и търговия със семена и посадъчен ма
териал, представители на супермаркети, магазини за бита, елек
тронна търговия, цветарски центрове и магазини, интериорни и 
екстериорни дизайнери, озеленители на градини и паркове, про
ектанти, архитекти, градоустройствени специалисти, търговци на 
специализирано оборудване и материали, преподаватели и учени.
Организаторите казват, че всяка година разнообразяват продукто
вата гама на изложителите, за да отговорят на интереса на потре
бителите и по този начин да ги насърчим да посетят изложението.
www.salon-du-vegetal.com

20 – 22 юни, Утрехт, 
Холандия. 
VIV Europe
Международното търговско изложе
ние VIV Europe за интензивно живот
новъдство се провежда веднъж на 

две години, популярно сред специалистите и като „експо от фура
жа до храната“. Изложението е многообразно и е предназначено 
за фермери, които отглеждат бройлери и всички видове домашни 
птици, свине, едър рогат добитък и телета и аквакултури.
Със своя 40годишен опит организаторите превръщат VIV в све
товна бизнес мрежата, свързваща професионалисти по фуражите 
и храните, като освен в Холандия изложения с марката VIV се ор
ганизират и в още четири града по света: VIV China 2018, Нанджин, 
Китай (17  19 септември 2018); VIV Asia 2019, Банкок (13  15 март 
2019); VIV Russia 2019, Москва, Русия (28  30 май 2019) и VIV MEA 
2020, Абу Даби (9  11 март 2020).
В рамките на VIV Europe 2018 са планирани семинари, фирмени 
презентации и две специализирани конференции с платено учас
тие  „Здрави бройлери“, която ще разгледа някои от ключовите 
проблеми, свързани с актуалните заболявания, оказващи влия
ние върху модерното и интензивно производство на бройлери и 
„Здравословно хранене на домашни любимци“ с акцент върху най
новите постижения в производството и доставката на храни за жи
вотни.
www.viv.net

21 - 24юни, Единбург, 
Шотландия.  
Royal Highland Showе
Четиридневното Royal Highland 
Showе на върха на селскостопанския 
календар в Шотландия, в което по 

традиция участват над 1000 търговски изложители, 2150 животно
въди с над 6500 животни, за които е осигурена изложбена площ 
от 280 акра(1355 дка). Икономическото измерение на шоуто е оце
нено на над 65 млн. паунда (75 231 066 евро) всяка година. Royal 
Highland Show се организира от шотландското благотворително 
дружество Royal Highland и Земеделското дружество на Шотлан
дия, основано през 1784 г. Шоуто се слави и с конните си надбяг
вания, както и с конкурса за расови коне. Провеждат се и тради
ционните конкурси за найдобри млечни продукти в три секции 
– сирене, масло и сладолед, а победителите получават парични на
гради и три вида медали – златен, сребърен и бронзов. В конкур
сите участват както малки ферми, така и големи млекопреработва
телни предприятия от Великобритания.
www.royalhighlandshow.org

АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през юни 2018 г.

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
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Профсъюз и неправителствени 
организации в Австрия информират 

сезонните работници за техните права

ГУРБЕТЪТ

Виена - София
Стоян и Чавдар работят в средно голяма ферма в Ав-

стрия вече няколко години. Работният им ден започва в 
шест сутринта и приключва в 22 ч. Понякога и след полу-
нощ. „Има дни, в които, след като се прибера от полето, 
трябва веднага да отида в хотела, който е собственост на 
нашия работодател. Без дори да съм си взел душ, започвам 
да работя в кухнята – готвене, миене, чистене. От мен се 
иска да остана до края на вечерта, а това често е към два ча-
са. На сутринта отново в шест трябва да съм готов да по-
тегля към полето“. За 300 часа работа на месец  мъжете по-
лучават по 660 евро, платени на ръка без никакъв документ.

Тази история за експлоатация на труда на сезонните ра-
ботници на полето се случва в богатата австрийска про-
винция Тирол и далеч не е изолиран случай. Близо 70% от 
временно заетите в отглеждането и прибирането на ре-
колтата в алпийската държава идват от страните от Из-
точна Европа. Голяма част от тях не знаят или слабо гово-
рят езика, което ги прави изключително уязвими при под-
писването на документи и запознаването с правата и за-
дълженията. Не са редки случаите, когато с тази работа 
се захващат и квалифицирани кадри, подгонени от безрабо-
тицата в родината им. Понякога цели групи хора са наети 
от техен сънародник, който „урежда“ отношенията с ра-
ботодателя – заплащане, квартира, работа. Винаги твър-
ди, че е договорил нещата много изгодно и за това никой 
не трябва да се обажда, да пита и да има претенции. Под 
страх да не загубят трудно намерената работа и да вля-
зат в неприятности работниците мълчат и търпят екс-
плоатацията. 

Адвокати на полето
Преди около пет години Соня Мело започва кампания за 

информиране на работещите на полето за техните права. 
Поводът е драматичен случай в Каринтия, при който ра-
ботниците отказват да работят в непосилните условия 
и излизат на стачка. Така те привличат вниманието на вла-
стите към проблема.

В организацията Sezonieri на доброволни начала са ан-
гажирани адвокати, готови да осигурят защита при кон-
статирани нарушения. Те работят съвместно с профсъ-
юза PRO-GE,грижещ се за трудещите се в селското стопан-
ство. Основните проблеми, с които се сблъскват и двете 
организации, са незнанието и страхът. 

Информацията
Sezonieri отпечатва брошури на различни езици (българ-

ски, румънски, сръбски, турски) и чрез своите активисти 
се стреми да ги даде на работниците директно на полето. 
Често посещенията в големите стопанства водят до кон-
фликти с работодателите, които не желаят да дават ин-
формация за работното време, характера на работа и усло-
вията, в които живеят работещите. Точно от една така-
ва брошура преди три години Чавдар е научил, че има право 
на допълнително заплащане при извънреден труд и работа 
през почивни и празнични дни. Събрал смелост и се свързал 
с профсъюза, от където му помогнали да получи пълното, 
полагащо му се обезщетение. После дълго не можел да наме-
ри работа в региона и се наложило с приятеля си да сменят 
провинцията. Въпреки изтощителните условия на труд и 
явните нарушения той все още не иска да се противопос-
тавя на собственика. „Работим много и получаваме малко 
за труда си, но и това малко е добре дошло за семействата 
ни в България“, казва Стоян. 

Сходна ситуация описва и Сенол Алик, секретар в PRO-
GE в Долна Австрия, отговарящ за хранителния и аграрния 
сектор. Пред австрийските медии той споделя, че битка-
та с ниското заплащане на селскостопанската работа е из-
ключително трудна. „Нашата задача е преди всичко да вне-
сем малко светлина в тъмното и да разясним на работни-
ците какви права имат. Не зависи от нас какво те ще на-
правят с тази информация“, разказва Алик. Той би се рад-

вал, ако повече засегнати от несправедлива експлоатация се 
обърнат към профсъюза за информация и безплатна консул-
тация. „Едва тогава ние бихме могли да се намесим, но за съ-
жаление много от случаите изобщо не достигат до нас или 
до други органи и власти. Ако няма оплакване, не може да 
има и осъждане на работодателя.“

Именно това мълчание и незнание не се използват от на-
емащите сезонни работници, като в някои случаи се стига 
до драстично нарушаване на разпоредбите. Най-често те 
са свързани с незаплащане на извънреден труд и лоши усло-
вия в квартирата. По закон работещите на полето имат 
право на стая със заключващ се шкаф, отделна тоалетна 
и място за миене, приготвяне на храна, достъп до хладил-
ник и възможност за сушене на работното облекло.“ Ня-
кои ферми предоставят отделни стаи на сезонния персо-
нал, други наемат оборудвани временни контейнери. Случ-
ва се обаче хората да са наблъскани в тях като пилета“, ко-
ментира различните модели за настаняване Алик. 

Колко са сезонните работници в Австрия
Няма данни за точния брой на хората, ангажирани със се-

зонна работа в алпийската република. По данни на профсъ-
юза средно 10 000 души са временно заети в аграрния сек-
тор. Голяма част от тях идват от страните от Източ-
на Европа, членки на Европейския съюз. Те имат пълен дос-
тъп до пазара на труда в Австрия и наемането им е лесно. 
За лица от държави извън ЕС има ограничение както за тех-
ния брой, така и за продължителността на периода, в кой-
то могат да работят. 2510 души от трети държави са 
имали право да се трудят на полето в Австрия през 2017 г. 
за не повече от шест месеца. Има и трета категория лица, 
които се наемат само за шест седмици по време на най-ин-
тензивния период на работа. През 2017 г. квотата за тях е 
била 375 души. Достъпът до полето за гражданите на Ма-
кедония, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия 
е силно ограничен.

Щемпел за качество
Наред с качеството на храната за все повече потреби-

тели е важен и въпросът при какви условия е произведена 
продукцията. Дали работниците са третирани справедли-
во се превръща в решителен фактор при избор на продукт 
в магазина. Затова Agrarmarkt Austria, организацията, отго-
варяща за агробизнеса, дава специален щемпел за качество на 
фермите, които стриктно спазват принципите за отго-
ворно поведение спрямо работниците. В разпоредбите е 
разписано, че трудещите се в съответното стопанство 
трябва да работят в здравословна, сигурна и удобна среда, 
осигурена от работодателя. Служители на АМА  проверя-
ват условията, в които живеят сезонните работници (пи-
тейна вода, тоалетна, електричество), преди да дадат же-
лания щемпел на стопанството. 

Според профсъюзите случаи като този на Чавдар и 
Стоян не са изолирани. Така например до края на юли 2017 г. 

в страната са били известни 50 случая на нарушения. Спо-
ред Земеделската камара в по-голямата си част фермерите 
се стремят да спазват законовите изисквания и да предос-
тавят добри условия за труд и почивка. Освен от провер-
ки те се страхуват и от скандалите, които могат да из-
бухнат при разкриването на нарушения. А доброто име на 
фермата е изключително важно за бизнеса. 

 Какво трябва да знаят сезонните работници на 
полето



Заплащане
Минималното заплащане на час за този бранш е различно в от

делни провинции, но разликите са минимални (Бургенланд – 7,38 
евро на час, Долна Австрия – 7,41 евро на час, Щайермарк – 7,50 ев
ро на час). От това бруто възнаграждение се приспадат удръжки и 
данъци и сумите стават съответно 6,27 евро, 6,27 евро, 6,33 евро на 
час. Минималното нетно заплащане на седмица също варира спо
ред провинцията, но е между 250,70 и 253,16 евро, а месечното е 
между 1085,52 и 1096,17 евро (тази сума не включва изработени из
вънредни часове).

Заплатата трябва да се изплаща всеки месец. Всички работни ча
сове (независимо от вида работа) трябва да бъдат изплатени. Рабо
тодателят не дължи заплащане за времето на почивка (минимум 30 
минути на ден) и за разходите за път от квартирата до работното 
място и обратно. 

За извънреден труд се считат часовете, изработени над 40те ча
са на седмица (пълен работен ден). Извънредният труд се заплаща 
с 50% увеличение над основното възнаграждение. При извънреден 
труд през нощта (между 19.00 и 05.00 ч.) и през неделите или праз
ничните дни се дължи двойно възнаграждение. Препоръчително е 
работникът да си записва изработените часове, за да може да изис
ква тяхното заплащане. 

Работно време
Работното време е ограничено до максимум 12 часа на ден или 

60 часа на седмица (с включени всички часове извънреден труд). 
Изработените в повече часове показват, че работодателят наруша
ва закона. 

Квартира
Работникът може да заплаща наймного 1,31 евро на ден, или 

39,24 евро на месец ( с включени консумативи и ток), за квартира. 
Предоставеното помещение трябва да може задължително да се за
ключва, да има заключващ се шкаф, прозорец, питейна вода, въз
можност за миене с чиста течаща вода, индивидуална лампа за жи
веещите в помещението, възможност за готвене и претопляне на 
храна, хладилник, условия за сушене на мокри дрехи.

Храна
В случаите, когато работодателят предоставя безплатна храна 

(закуска, обяд, вечеря и две допълнителни закуски и напитки), мо
же да удържа 6,54 евро общо на ден за квартира и храна, или 196,20 
евро на месец.

Пари от заплатата не се удържат от работните материали, които 
се полагат за изпълнение на трудовите задължения (ръкавици, ин
струменти и др.)





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

 Прецизна предсеитбена 
подготовка, благодарение 

нa дисковете тип Aggressive с 
диаметър 460 мм

 Перфектна подготовка и при влажни 
условия, благодарение на секция с 

вълнисти дискове

 Прецизно поставяне на семената на еднаква 
дълбочина по цялата ширина на машината, 

благодарение на системата PSP

 Натиск на изсяващия апарат – до 120 кг

  Хобразното позициониране на дисковете 
осигурява точно следене на траекторията на 

трактора

  Офсетов гумен валяк със самопочистващ ефект 
гарантира стабилност на машината по време на работа 

и при транспорт

  Леката и здрава конструкция на машината изисква по
малка мощност и гарантира повисока скорост на сеитба

  Лесно и бързо калибриране на дозата на семената

  Интуитивно управление чрез терминала ISOBUS

НОВИЯТ  
ПРОФЕСИОНАЛЕН  

ПИКАП,  
СЪЗДАДЕН ЗА  

ВАШАТА РАБОТА  
И ЗА ВАШИЯ ЖИВОТ

С иновационен алуминиев двигател в два варианта: 150 или 180 к�с� и два варианта на 
трансмисия –– 5 или 6 степенна�
С най висок стандарт за екологичност – Euro 5/Euro 6� Висока проходимост със задвижване 4WD 
и много нисък разход на гориво за този клас – 6,4 л за 100 км пробег�
Комфортът е важен и по време на работа, затова направихме новия FULLВАСК толкова 
гостоприемен, че никога няма да се уморите да го ползвате дори след като денят приключи�
Нищо не е оставено на случайността  – ергономични седалки, просторен интериор с перфектна 
климатизация и звукоизолация, и позиция за шофиране с оптимална видимост� Всичко е 
направено така, че да бъде още по-удобно�
Оборудван с технологични устройства като мултифункционално радио със сензорен екран и 
навигатор, вlueетоотн® връзка, както и камера за обратно виждане за лесно паркиране, новият 
FULLВАСК е перфектното превозно средство за вашата работа и вашия начин на живот�

24/7

RIMEX TEHNOLOGIES официален представител за България www.rimex.bg  

София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

УНИКАЛНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ПОЛЕТО С

BEDNAR Omega OO 8000 LНовият модел сеялка BEDNAR Omega OO 8000 L НА ЩАНДА НА РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС – ПОЛЕ Е1

За пръв  
  път на

15-18 МАЙ 2018, СТАРА ЗАГОРА

 www.rimex.bg

НА ЩАНДА НА РИМЕКС  
ТЕХНОЛОДЖИЙС – ПОЛЕ Е1
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Д ействията на комисията са насочени срещу 
най-вредните нелоялни търговски практи-

ки. Това ще осигури на земеделските стопани и на 
малките и средните предприятия по-голяма сигур-
ност, за да не се налага прекалено често да се спра-
вят с рискове, които почти или изобщо не зави-
сят от тях.

Европейската комисия направи предложение за 
забрана на особено вредните нелоялни търговски 
практики по веригата на предлагане на храни, за 
да се осигури по-справедливо участие на малките и 
средните предприятия от хранително-вкусовата 
промишленост и селското стопанство.

Предложението включва разпоредби за ефектив-
но прилагане, като националните органи могат да 
налагат санкции за констатирани нарушения.

По-малките оператори във веригата за предлага-
не на храни, сред които са и земеделските стопани, 
не са защитени от нелоялните търговски практики 
на партньорите по веригата преди тях. Нерядко те 
нямат възможности за договаряне, нито друг начин 
да предлагат продуктите си на потребителите.

 Зам.-председателят на комисията Юрки Катай-
нен, който отговаря за заетостта, растежа, инвес-
тициите и конкурентоспособността, заяви: Съ-
ществува неравенство на позициите за водене на 
преговори по веригата за предлагане на храни. С то-
ва предложение комисията се изправя решително 
срещу нелоялните търговски практики. Предприемаме 
конкретни мерки, защото нелоялното поведение в бизнеса 
заплашва икономическата жизнеспособност на оператори-
те по веригата. Чрез определянето на минимални стандар-
ти и ефикасно прилагане на правилата искаме да гарантира-
ме, че всички работят в условия на справедлива конкурен-
ция, тъй като това повишава ефективността на цялата 
верига. Предложението ни е израз на категорична подкрепа 
за лоялно корпоративно поведение.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони 
Фил Хоган заяви: Колко здрава е една верига личи от най-
слабото є звено. Веригата за предлагане на храни не може 
да функционира добре и резултатно, ако няма равнопоста-
вени, почтени условия. Представеното предложение е в за-
щита на справедливостта — да бъде чут гласът на тези, 
които не по своя вина се оказват жертва на слабата си по-
зиция за договаряне. Инициативата за забрана на нелоялни 
търговски практики има за цел да утвърди позицията на 
производителите и на МСП във веригата за предоставя-

не на храни и да осигури стабилно и ефективно прилагане. 
Стремим се да отстраним и фактора „страх“с помощта 
на процедура за поверителност на данните, когато се по-
дават жалби.

Ще бъдат забранени следните нелоялни търговски прак-
тики:

   забавени плащания за нетрайни продукти,
   анулиране на поръчки в последния момент,
   едностранни промени по договори или промени с обра-

тна сила и принуждаване на доставчика да плаща за по-
хабени продукти.

 Други практики ще бъдат допустими само ако са вклю-
чени в предварително споразумение между страните при 
ясни и недвусмислени условия:
   когато купувач връща на доставчика непродадени хра-

нителни продукти 
  когато купувач принуждава доставчика да плати так-

са, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на 
хранителни продукти

   когато доставчик плаща за рекламата или за пускане-

то на пазара на хранителни продукти, продавани от 
купувача.

Съгласно предложението на комисията държавите член-
ки трябва да определят публичен орган, отговарящ за при-
лагането на новите правила. При доказано нарушение отго-
ворният орган ще бъде компетентен да налага пропорцио-
нална и възпираща санкция. Той ще може да започва разслед-
вания по своя собствена инициатива или въз основа на по-
дадена жалба. В тези случаи страните, които подават жал-
ба, ще могат да изискат поверителност и анонимност, за 
да защитят позицията си спрямо търговския си партньор. 

Комисията ще създаде механизъм за координация между 
прилагащите органи за обмен на най-добри практики.

Предложените мерки допълват съществуващите в дър-
жавите членки мерки и кодекса за поведение на доброволна-
та инициатива за веригата на предлагане на храни. Държа-
вите членки могат да вземат допълнителни мерки, които 
счетат за необходими.

Предложението на комисията е за законодателен акт на 
ЕС (директива) и заедно с оценка на въздействието ще бъде 
представено на двата съзаконодателя — Европейския парла-
мент и съвета, където са представени правителствата на 
държавите членки.

Контекст
В работната програма на EК за 2018 г. се посочва, че ко-

мисията ще предложи мерки за подобряване на функциони-
рането на веригата за предлагане на храни, за да се помогне 
на земеделските стопани да утвърдят своите позиции на 
пазара и да се подобри защитата им от бъдещи сътресения.

Тази инициатива е следствие от констатациите 
относно хранителната верига в речите на председа-
теля на комисията Юнкер за състоянието на съюза 
от 2015 и 2016 г. Тя е и политически отговор на ре-
золюцията на Европейския парламент, приета през 
юни 2016 г., с която Европейската комисия се прикан-

ва да представи предложение за законодателна уред-
ба на равнището на ЕС относно нелоялните тър-
говски практики. Освен това през декември 2016 г. 
съветът призова комисията да извърши оценка на 
въздействието с цел да се изготви предложение за 
законодателна уредба или за други незаконодател-
ни мерки на равнището на ЕС, за да се намери реше-
ние за нелоялните търговски практики. От нача-
лото на своя мандат комисията работи за по-спра-
ведлива и по-равноправна верига за предлагане на хра-
ни. През 2016 г. беше създадена експертна група за 
селскостопанските пазари, която да прави оценка 
на ролята на земеделските стопани във веригата за 
предлагане на храни и да  отправя препоръки за по-
активното им участие. Въз основа на тези препо-
ръки през 2017 г. комисията започна работа по пър-
воначална оценка на въздействието и обществена 
консултация за подобряването на веригата на пред-
лагане на храни. Това спомогна за установяването на 

конкретни нелоялни търговски практики, попадащи в об-
хвата на Директивата. Според неотдавнашно проучване 
на общественото мнение в ЕС, публикувано през февруари 
2018 г., повечето от анкетираните (88%) са на мнение, че е 
важно да се засили ролята на земеделските стопани във ве-
ригата за предлагане на храни. Също така 96% от анкети-
раните в обществената консултация от 2017 г. относно 
модернизирането на ОСП на ЕС смятат, че една от цели-
те є трябва да бъде утвърждаването на позицията на земе-
делските стопани във веригата на създаване на стойност, 
включително чрез мерки срещу нелоялните търговски прак-
тики.

Предложенията са въз основа на въведения доброволен 
кодекс с най-добри практики по веригата на предлагане на 
храни, известен като Инициатива за веригата на предлага-
не на храни.

Инициативата бе започната през 2013 г. от седем асо-
циации, създадени на равнището на ЕС, чиято сфера на дей-
ност обхваща хранително-вкусовата промишленост, мар-
ковите стоки, търговията на дребно, малките и средните 
предприятия и търговците на земеделски продукти.

Инициативата беше разработена в резултат от воде-
ния от комисията форум на високо равнище за подобрява-
не на функционирането на веригата на предлагането на хра-
ни, създаден през 2010 г. с цел да спомогне за разработването 
на политика в сектора на храните и напитките и да допри-
несе за оптимизиране на веригата за предлагане на храни. 

АГРОПОЛИТИКАТА

ЕК срещу нелоялните търговски 
практики на пазара за храни

Колко здрава е една верига личи от най-слабото 
ѝ звено. Веригата за предлагане на храни не 

може да функционира добре и резултатно, ако 
няма равнопоставени, почтени условия.





Комисията ще създаде механизъм за координация между 
прилагащите органи за обмен на най-добри практики.
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ПОДОБРЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА 
СИ ЗА ЖЪТВЕНИЯ СЕЗОН.

ДО 31 МАЙ 2018 г.

-30%
СЪЕДИНИТЕЛИ, ЛАГЕРИ, ЧАСТИ ПО СПИРАЧНАТА СИСТЕМА,
СВЕТЛИНИ, ЧАСТИ ПО РАМАТА И КОНСТРУКЦИЯТА, КЛИМАТИЧНА 
СИСТЕМА, ЧАСТИ ПО КАБИНАТА, СТЪКЛА, ФИЛТРИ, АКУМУЛАТОРИ, 
ВЕРИГИ, РЕЖЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЧАСТИ ПО КОМБАЙНИ.

ПРЕДСЕЗОННИ ДНИ

ЗА ОРИГИНАЛНИ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

СТАБИЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ СЪС СПЕЦИАЛНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.

Промоцията е валидна от 02.04 до 31.05.2018г. При заявка със стандартна доставка (10 работни дни). Отстъпката е без натрупване. Не се комбинира с други промо оферти.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

От нашия кореспондент в Австрия
Ако допреди няколко години на биоземеделието се гледа-

ше като на екзотично модно течение, днес то заема все по-
голямо място не само в малките магазинчета и щандовете 
на пазара, но и в големите супермаркети. 

BIO стана символ на здравословно хранене, отговорно 
отношение към природата и устойчиво развитие на мал-
ките ферми. Същата тенденция се наблюдава и при би-
одинамичното земеделие, което непрекъснато отбелязва 
растеж не само в Европа, но и в САЩ. Популярният днес 
тренд всъщност съществува повече от 90 години. Цяла-
та концепция за здравословно биологично производство 
на хранителни продукти е развита от австрийския учен и 
езотерик д-р Рудолф Щайнер през 1924 г. и е основана на иде-
ята, че всичко в природата е в процес на постоянно пре-
образуване и че целият живот е един процес. Затова и ця-
лата работа, свързана с производството на храна, тряб-
ва да бъде в хармония с Космоса, Луната и разположение-
то на звездите. Според някои теории съвременното био-
земеделие се основава на идейните основи на биодинамич-
ното земеделие, но опростявайки някои принципи и прак-
тики. Често биодинамичното земеделие се разглежда и ка-
то по-високо ниво на органичните ферми, тъй като за по-
лучаването на сертификат е необходимо да бъдат изпъл-
нени всички изисквания за органично производство плюс 
още допълнителни мерки, включително методите за под-
готовка на почвата.

Началото
С навлизането на първите химически препарати в зе-

меделието възникват и първите въпроси, свързани с тях-
ното въздействие върху продукцията и почвата. Много 
фермери в Германия се оплакват от намаляване на репро-
дуктивните способности на почвата. Това дава повод на 
Щайнер през 1924 г. да изнесе в Кобервиц, днешна Полша, 
цикъл от шест лекции, известни под името „Селскосто-
пански курс“, които и до днес служат като основен пъте-
водител в биоземеделието. Тези лекции дават мощен им-
пулс на земеделските стопани и още през 1927 г. във Вур-
церхоф, малко село в провинция Каринтия в Австрия, се 
появява първото биодинамично стопанство. От 1928 г. 
биодинамичните продукти се продават под марката „Де-
метра“. Създадено през 1928 г., „Деметра“ обединява ферме-
рите, които искат да развиват биодинамично земеделие. 

Кръговрат
В основата на разбирането за биодинамично земеделие 

стои понятието Hoforganismus (нем. Hof – двор, organis-
mus – организъм). Селскостопанският двор заедно с негови-
те животни, растения, хора, земя и почва се възприема в не-
говата цялост като жива система, като затворен, самоиз-
държащ се и самодостатъчен организъм. Голяма част от су-
ровините, тора и храната трябва да идва от собствено-
то стопанство. Затова и не всички площи имат икономи-
ческо предназначение, а се използват и за засаждане на друг 
тип растения и отглеждането на различни видове живот-
ни. Целта е да се създаде устойчив кръговрат.

Биодинамиката гледа на фермата като на част от Все-
лената и затова подчинява процесите в нея на лунни и кос-
мични цикли. Рудолф Щайнер пръв се опитва да даде науч-
но обяснение на връзката между космическите сили и грижа-
та за растенията. 

През 50-те години на миналия век германката Мария Тун 
започва експерименти близо до Берлин, за да проследи как 
влияе Космосът върху насажденията. 

Лунно влияние
Засаждайки репички през определени периоди, германка-

та открива, че въпреки еднаквите условия на почвата и се-
мената има разлика в процента на покълване в различните 
дни. Следват години опити и изследване на влиянието на 
съзвездия, затъмнения, положения на небесните тела, дока-
то се открият точните закономерности.

В основата на цялата система стои Луната. Мария Тун 
разделя годината на равни интервали, които се влияят от 
Слънцето. Продължителността на отделните съзвездия 
не е разделена на 12 части. Един пълен цикъл се затваря за 
около 28 дни, а Луната преминава през едно съзвездие за око-
ло два дни и половина, като има и големи разлики. 

Мария Тун разделя растенията в четири групи: в първа-
та са всички плодни дръвчета и житни култури, във вто-
рата – кореноплодните, третата група е за листните зе-
ленчуци, а четвъртата за цветните растения (броколи, ар-
тишок и карфиол) и всички цветя.

Друго важно разделение е на зодиакални съзвездия – по 3 
с еднакъв импулс в 4 групи. Огнените съзвездия (Овен, Лъв 
и Стрелец) оказват положително влияние на плодните и 
зърнените растения. Когато Луната преминава през някое 
от тях, това е подходящо време за засаждане, окопаване, по-
ливане, торене и прибиране на реколтата от тези расте-
ние; земните съзвездия (Дева, Телец и Козирог) помагат  при 
развитието на  плодните растения, когато Луната е пред 
тях; водните съзвездия (Рак, Риби и Скорпион) активно под-
помагат качеството на листата на растенията, използва-
ни за храна; въздушните съзвездия (Везни, Водолей и Близна-
ци) помагат с импулсите си за развитието на цветните рас-
тения. Според учението на биодинамичното земеделие Лун-
ният календар е основният инструмент, който помага да 
се синхронизират работата на полето и в градината с вли-
янието на космическите тела. Разпределението на дейност-
ите в градината зависи от движението на Луната през съз-
вездията и от нейното разположение спрямо Земята. Така 
например при намаляваща Луна се садят готови растения, 
извършват се торене, поливане и резитба. Основните дей-

ности при растяща Луна са прибиране на реколтата, взема-
не на резници за калеми и вкореняване, косене.

Препарат 500
Въпреки че много биодинамични ферми прилагат Лунния 

календар в работата си, това не е сред изискванията за по-
лучаване на сертификат от организацията „Деметра“. За-
това пък препаратите за укрепване на почвата, направени 
от треви, минерални субстанции и животински изпражне-
ния, препоръчвани от Щайнер в неговите девет стъпки за 
подготовка, са задължителни. Двата най-важни се наричат 
„500“ и „501“ и според австрийския учен с тях „Космосът 
влиза директно в градината“. „500“ се приготвя от кравеш-
ки тор, който се слага в рог от същото животно. Заравя 
се в земята през зимата и така улавя енергията, приемана 
от земята в студените месеци. В началото на пролетта 
рогът се изважда от земята и съдържанието му се изсипва 
в специален съд. Разтваря се във вода при спазването на оп-
ределено съотношение и се пръска в почвата преди сеитба, 
за да подпомага растежа на корените. В основата на препа-
рат „501“ е силицият. Много фино смлян кварц се поставя 
в кравешки рог и се заравя в земята през лятото. До края 
на септември събира топлина и светлина и след това се ва-
ди и се прибира. Може да се съхранява няколко години. Раз-
тваря се във вода и с него се пръскат растящи насаждения. 
Сред препаратите на д-р Щайнер има такива приготвени 
от бял равнец в кора от бреза, цветове на лайка в листве-
ница, коприва, кора от летен дъб, цветове от глухарче в ко-
ра от явор и цветове от валериана.

Алхимия и астрология или наука
Заради методи, които се използват в биодинамичното зе-

меделие, то често е критикувано и отричано. Редица учени 
смятат, че прилаганите практики не могат да бъдат тест-
вани и валидирани и че не съществуват обосновани доказател-
ства за подобряване на почвата. „Това движение е изключител-
но противоречиво, защото в основата си то се базира на фи-
лософия, а не на наука“, смята Линда Шалкер-Скот, професор 
в университета във Вашингтон. Тя вижда биоземеделието ка-
то смесица от добри органични практики с алхимия, астроло-
гия и хомеопатия. „Докато движението продължава да се опи-
ра на тези принципи, то ще бъде подлагано на съмнение в науч-
ните среди“, убедена е тя.

Независимо кой как приема методите и практиките, прок-
ламирани от биодинамичните стопанства, техният брой 
продължава да нараства, а интересът от страна на големи-
те вериги супермаркети и потребителите е възходящ. Дос-
татъчно е да си припомним повишеното търсене на биодина-
мични вина, за да видим, че този вид земеделие е извоювал свое-
то място на пазара. Според много фермери потребителите се 
интересуват от вкуса на храната и дали тя е отгледана при 
спазването на етични принципи, а не дали методите, прилага-
ни в процеса на производство, са научно обосновани.

 Елица Ценова

Производството на храна, Луната и 
разположението на звездите

НЕЩО РАЗЛИЧНО



Според данни на „Деметра“ Австрия повече от 
8000 фермери от всички континенти прилагат 

принципите на организацията в своята 
ежедневна работа. В 54 държави се обработват 

1,8 млн. декара по методите на биодинамичното 
земеделие, като в последните години се наблюдава 
растеж в страни като Индия, Бразилия, Мексико и 
Китай. В Австрия има 180 фермери, разполагащи 
с 6000 хектара земя за биодинамично земеделие.





32 | АГРОБИЗНЕСЪТ 33 2018 МАЙ  |



 Пенка Каменова

от стр. 10  

Холандия териториално е малка страна, 
притежаваща модерна и просперираща 
икономика, с международна насоченост. 
Тя е шестата найголяма икономика на Ев
ропейския съюз. Земеделският сектор 
представлява около 1.6% от холандската 
икономика и доставя работа на 2.6% от ра
ботната сила. С около 1.1% от земеделска
та земя Холандия произвежда около 6.6% 
от земеделската продукция на ЕС28, която 
е около 7,2 пъти поголяма от тази на бъл
гарското земеделие. По стойност на про
дукция от единица площ земеделска земя 
страната е на първо място в ЕС, а на човек 
от населението  на трето. Размерът на жи
вотновъдния отрасъл в условни животно
въдни единици (LSU) е 7.3 пъти поголям 
от този на България. Холандия е център на 
голяма преработваща промишленост и е 
третата страна в света по експорт на земе
делски стоки след САЩ и Франция.

Холандия е относително малка страна в 
ЕС28 с обща територия от 41.5 хил. км2, от 
които 37 хиляди са суша, състояща се глав
но от ниски крайбрежни равнини и отво
ювана земя от морето (полдери). Тя е една 
от найгъсто населените страни в света, с 
население 16.9 млн., представляващи 3.3% 
от ЕС28 и 456.8 души на км2. 

Найниската точка е минус 7 м, а найви
соката  322 м. Холандското земеделие се 
ползва от умерен морски климат, мека зи
ма и прохладно лято, плодородни почви, 
благоприятно разположение в сърцето на 
Европа, отлична инфраструктура и прера
ботваща промишленост. 

 Икономика
Холандия има просперираща и отворе

на смесена икономика, в която важна роля 
играят както частният, така и публичният 
сектор. Тя е шестата по размер икономи
ка в еврозоната и е една от найбогатите 

страни в света, с високо ниво на финансо
ви и професионални услуги. Механизира
ният земеделски сектор само осигурява 
голям излишък на продукти за преработва
щата промишленост и износ. Страната при
тежава отлична инфраструктура. Ротердам 
е найголямото транспортно пристанище 
на континента и Холандия е основна тран
зитна страна за всички видове стоки. Дър
жавната политика е социално насочена и 
работната сила е висококвалифицирана и 
производителна. Това е причина много ин
тернационални корпорации, включително 
на хранителната промишленост, да устано
вят своите седалища в страната.

Обща характеристика на 
холандското земеделие

Използваемата земеделска земя на Хо
ландия е 1.93 млн. ха (0.97% от ЕС28), от 
които 1.1 млн. ха са орна земя (0.79% от 
ЕС28) и 0.76 млн. ха са пасища. На глава от 
населението се пада само 0.12 ха ИЗЗ (5.7 
пъти помалко от България). Стойността 
на общата земеделска продукция по стан
дартни цени през 2016 г. е 23.7 млрд. ев
ро (6.6% от ЕС28), с брутната прибавена 

стойност от 1.24 млрд. (6.6% от ЕС28). Хо
ландия е страната с найинтензивно земе
делие в ЕС28, тъй като от единица земе
делска земя се произвежда найголяма по 
стойност земеделска продукция.

До голяма степен голямото земеделско 
производство се основава от внос на суро
вини от чужбина (зърнени храни за храна 
и фуражи, маслодайни и др.). По този на
чин за разлика от нашето земеделие, кое
то изнася предимно непреработени земе
делски продукти, холандската земеделска 
промишленост произвежда допълнителна 
прибавена стойност от внесени суровини.

Природните и икономическите усло
вия (мек и влажен климат, малко обработ
ваема земя) определят спецификата на хо
ландското земеделие. То е интензивно, с 
относително малко житни култури, много 
силно развит градинарски сектор (зелен
чуци и цветя на открито и в оранжерии), 

голям дял на кореновите култури (захарно 
цвекло и картофи) и високопродуктивно 
животновъдство на базата на качествени 
пасища и внос на концентрирани фуражи.

Структура на земеделието
Структурата на холандското земеделие, 

представена като процентен дял на земе
делските стопанства и земеделската земя 
по категории земеделски стопанства с раз
личен размер, е представена във фиг. 1

Според последния обзор за структу
рата на земеделските стопанства в ЕС28 
(Farm structure survey 2015 – main results) 
общият им брой в Холандия е 67 500 с 
18.48 млн. дка земеделска земя и среден 
размер на стопанство 274 дка (фиг. 1). Об
щата тенденция през последните десе
тилетия е намаляване броя на фермите и 
увеличаване на техния размер. Собстве
ност на фермерите е около 59% от земе
делската земя и 41% се арендува). 

Характерно за структурата на холанд
ското земеделие е наличието на жизне
способни земеделски стопанства от всич
ки размери на стопанисвана земя. Силно 
интензивният характер на редица секто
ри позволява воденето на печелившо зе
меделие с малко земя. Въпреки това съ

ществува тенденция за намаление броя 
на фермите, съпътствано със създаването 
на големи структури, предимно в живот
новъдството, броят на които се е утроил за 
период от десет години до около 1,350. По 
икономически размер те се равняват сред
но на около 6 средни стопанства. Типич
ните големи стопанства притежават около 
340 ха орна земя, 320 млечни крави, 12 500 
прасета за угояване, 160 000 носачки, или 
3,5 ха оранжерии. 

Земеделските стопанства на Холандия 
са силно диверсифицирани. Млечните 
ферми представляват с найголямата гру
па от 21  334 ферми. Пасищното животно
въдство е представено от 18 666  ферми 
с говеда за угояване, овце и кози. Броят 
на полските ферми, произвеждащи глав
но житни, картофи и захарно цвекло, е 
12 369. Големите промишлени свиневъдни 
и птицевъдни ферми са над 7 хиляди. Око
ло 15 031 стопанства оперират с полско и 
оранжерийно зеленчуково производство. 

Стойност на земеделските продукти 
в Холандия

С обща земеделска земя, която е 2.5 пъ
ти помалко от тази на България, Холандия 
е произвела през 2016 г. земеделска про

дукция на стойност по 
стандартни цени 23.672 
млрд. евро, която е 7.1 
пъти поголяма от тази 
на българското земеде
лие. По стойност на об
щата земеделска про
дукция Холандия е на 
6о място в ЕС28, но е 
на първо място по про
изводство от единица 
земеделска земя сред 
всички страни на ЕС28 
(фиг. 2).

Производителнос
тта на холандското зе
меделие, определена 
като стойност от дка 
земеделска земя, е съ
ответно около 2 и 3 пъ
ти поголяма от след
ващите Белгия и Дания 
и много пъти от Бълга
рия.

При това продук
цията е добре балан
сирана между двата 
основни отрасъла  
растениевъдство 11.4 
млрд. (54.2%) и живот

новъдство 9.6 млрд. евро (45.7%). В расте
ниевъдството найголям е делът на цве
тята и декоративните растения (51%), 
следвани от свежите зеленчуци (18.8%), 
картофи (7.1%), фуражи (5.5%), свежи пло
дове (4.6%), житни зърнени (2.1%) и за
харно цвекло (2.7%). Според статистиката 
протичат процеси за известно намаление 
на полските култури като площ и произ
водство, найзначителни за захарно цвек
ло, картофи и лук. 

Стойността на земеделските продукти 
от различните видове култури и секто
ри е отразена в табл. 2 и фиг. 3. Впечатля
ващо е първото място с 40.1% на групата 
градински култури, включващи цветя и зе
ленчуци.. Холандия е безспорният свето
вен производител и износител на цветя от 
различни видове и начини на подготовка: 
рязани, саксийни цветя, различни видове 
посадъчни материали, произвеждани на 
открито или в оранжерии. 

Агробизнес и аграрна наука
Преработвателна промишленост

Холандската хранителна, питейна и тю
тюнева промишленост се състои от 4500 
предприятия, представляващи над 10% от 
общия брой на индустриалните предпри
ятия на страната. В нея са ангажирани 144 
хиляди души и се реализира оборот от 4.2 
млрд. евро. Секторът има силно интерна
ционална ориентация и около половината 
от оборота се реализира извън границата. 

Мултинационални компании  
в Холандия

Холандия е седалище на редица воде
щи мултинационални компании, от които 
найизвестни са: Унилевен (производство 
на храни и питиета с 40 млрд. евро и пер
сонал 206 хиляди души); Хайнекен (про
изводство на 120 млн. хектолитра бира), 
Фрийсланд и Камплина (млекопреработва
телни компании), Совинон (водещ концерн 
в птицевъдната промишленост), Нутреко 
(водещ производител на фуражи) и др. 

Земеделската наука играе изключи
телна роля за успехите на селското сто
панство. Университетът с изследователски 
център във Вагенинген е един от найголе
мите и авторитетни центрове на агроно
мическата наука в Европа и света.

Настоящата статия се основава на най
нови данни от Faostat Agriculture statistic 
Central Intellegence Agency, Eurostat и др.

  Проф. дсн Петко Иванов

Холандия - страната с най-
интензивно земеделие в ЕС

АГРОСВЯТ

 Холандия е най-крупният производител и износител на цветя в света, а лалето е символ на страната

Производствени  сектори Млн евро % от страната % от ЕС28
Общо  производство 23 672 100.0 6.61.9
Растениевъдство 13 442 56.7 6.5
   Житни култури 269 2.0 0.6
   Промишлени култури 203 1.5 1.5
        Маслодайни 5 0.0 0.0
        Захарно цвекло 174 1.3 5.2
     Фуражни култури 598 4.5 2.4
     Цветни и зеленчукови         9 502 11.2 12.6
      Картофи 1 503 11.2 12.6
      Плодови култури 691 5.1 2.7
Животновъдство 10 250 43.3 6.6
    Животни 4 989 48.7 5.2

        Говеда 1 616 15.8 5.2

        Свине 2 270 22.1 6.5
        Овце и кози 81 0.8 1.5
        Птици 851 8.3 4.0
 Животински продукти 5 261 51.3 8.9
        Мляко 4 414 43.0 9.1
        Яйца 69656.8 8.0 2.0
Брутна прибавена стойност 2 957.1 41.8 1.9

Табл. 2. Стойност на земеделската продукция на Холандия 
по сектори

Фиг.1 Процентно разпределение на земеделската земя  и земеделските 
стопанства по категории в Холандия

2,4

11,1

15,2 14,2 14,9

10,4

16,2
12,6

3,1
0 0,45 2

3,9

8,4 10

24,4

32,5

18,3

0

5

10

15

20

25

30

35

0 <2 2- <5 5 - <10 10- <20 20 - <30 30- <50 50 -<100 >100 ha

%

Земеделски стопанства % Земеделска земя %

 

1281

585
387 361 289 225 208 190 185 174 169 168 161 148 144 144 142 124 104 99 74 71 60 60

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Холандия

Белги
я

Дания

Ита
лия

Ге
рмания

Франция

Австр
ия

Исп
ания

Гъ
рция

Порту
га

лия

Чехия

Швеция

Унгария

Полша
ОК

Финландия

Ирландия

Хървати
я

Румъния

Слова
кия

Литв
а

Бълга
рия

Латв
ия

Есто
ния

ев
ро

/д
ка

Цветни и 
зеленчукови, 

9502

Мляко, 4300
Свине, 2270

Говеда, 1616

Други животни, 
94

Еднокопитни, 
115

Картофи, 1503

Фуражни, 598

Овце и кози, 81

Птици, 803

Др.растителни, 
656Житни, 269

Плодове, 691
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Фиг.3 Стойност на  основните групи 
земеделски продукти на Холандия  млн. евро

2,4

11,1

15,2 14,2 14,9

10,4

16,2
12,6

3,1
0 0,45 2

3,9

8,4 10

24,4

32,5

18,3

0

5

10

15

20

25

30

35

0 <2 2- <5 5 - <10 10- <20 20 - <30 30- <50 50 -<100 >100 ha

%

Земеделски стопанства % Земеделска земя %

 

1281

585
387 361 289 225 208 190 185 174 169 168 161 148 144 144 142 124 104 99 74 71 60 60

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Холандия

Белги
я

Дания

Ита
лия

Ге
рмания

Франция

Австр
ия

Исп
ания

Гъ
рция

Порту
га

лия

Чехия

Швеция

Унгария

Полша
ОК

Финландия

Ирландия

Хървати
я

Румъния

Слова
кия

Литв
а

Бълга
рия

Латв
ия

Есто
ния

ев
ро

/д
ка

Цветни и 
зеленчукови, 

9502

Мляко, 4300
Свине, 2270

Говеда, 1616

Други животни, 
94

Еднокопитни, 
115

Картофи, 1503

Фуражни, 598

Овце и кози, 81

Птици, 803

Др.растителни, 
656Житни, 269

Плодове, 691

Всичко орна земя     1170.0
Житни култури       217.1
      Пшеница 136.7
      Ечемик 50.8
      Други 29.8
Коренови култури 247.6
      Картофи 155.8
      Захарно цвекло 91.3
Свежи зеленчуци, ягоди, пъпеши      75.7
        на открито 71.2
        под стъкло 4.5
Цветя и декоративни растения 32.4
         на открито 26.8
         под стъкло 5.6
Фуражни култури 453.0
Индустриални култури 12.0
Перманентни пасища и ливади 808.7
Трайни култури 32.3
        Плодови и ягодови култури 18.6

Таблица 1. Структура на земята в 
растениевъдството (1000 хектара)
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М алкият и средният бизнес са гръбна-
кът на всяка икономика, респектив-

но семейните, малките и средните стопан-
ства и предприятия  са най-важни за аграр-
ния сектор. Това са толкова познати думи, 
опредeляни много често като клише, но за 
много фермери са изпразнени от съдържа-
ние. И с основание, тъй като реалностите 
са други – българските консуматори получа-
ват или бутикови местни продукти на ви-
соки цени от малките ферми, защото те 
не получават субсидии, или пък се радват 
на евтина стока със съмнително качество, 
твърдят от Националното сдружение на 
малките семейни ферми и преработватели 
(НСМСФП).

Тъжна равносметка
За последните 10 години, откакто Бълга-

рия е член на ЕС, въпреки предвидените по-
мощи по линия на европейските програми и 
фондове броят на малките селскостопански 
производители постоянно намалява. С много голяма сила 
това важи за микрофермите или семейните ферми, които 
отглеждат малко на брой животни и обработват до 5 де-
кара земя.

Според обобщените данни на „Евростат“ за 10 години 
броят на стопанствата в България е намалял почти на-
половина (с 48%), като това е основно за сметка на семей-
ните, малките и средните ферми, а големите стопанства 
(обработващи над 100 декара) се увеличават с 46 на сто. 
Процеси на окрупняване на стопанствата протичат и в 
останалите държави, но в други съотношения. В Унгария 
например броят на стопанствата намалява с 22%, а на го-
лемите ферми се увеличава с 18%. В Румъния стопанства-
та са намалели с 8%, а големите ферми са се увеличили с 35 
на сто. По-зле от нас е Словакия, където общото намале-
ние на броя на фермите е най-голямо (-66%), а нарастване-
то на големите ферми е най-малко (6%).

Бъдещата директива
Затова малките селскостопански производители при-

емат с надежда предложението на Европейската комисия, 
което бе подкрепено от министрите на земеделието на 
ЕС на последното им заседание в Люксембург през април 
под председателството на българския министър Румен 

Порожанов, да се приеме директива на Европейския парла-
мент относно нелоялните търговски практики по вери-
гата на предлагането на храни. Целта на бъдещия законо-
дателен акт е да бъде осигурено по-справедливо третира-
не на малките и средните производители и преработвате-
ли. Налаганите пазарни ограничения винаги са притеснява-
ли малките земеделски производители и те са били причи-
на много от тях да се откажат да се занимават със земе-
делие и животновъдство. Затова бъдещата директива се 
възприема като решителна крачка за възстановяване и раз-
криване на нови малки и средни семейни ферми.

„Крайно време е да възстановим баланса в хранителна-
та верига. Искаме да се уверим, че малките земеделски сто-
пани и търговци на дребно функционират в справедлива и 
здрава търговска среда и че не се толерира злоупотреба или 
нелоялни практики. Приветстваме предложението на ко-
мисията и сме готови да работим конструктивно с Ев-
ропейския парламент, за да може директивата да бъде при-
ета възможно най-скоро», заяви министър Румен Порожа-
нов на срещата в Люксембург. Той допълни, че намирането 
на решение на този въпрос е от ключово значение както 
за българското председателство, така и за много от дър-
жавите - членки на ЕС. Работата по директивата ще про-
дължи подробно на техническо ниво, решиха министрите.
След като документът бъде приет от Европейската ко-

ГРЪБНАКЪТ НА ИКОНОМИКАТА

За 10 години в ЕС броят на малките  
и средните ферми е свит наполовина
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мисия, тя ще го предложи за законодателен акт на ЕС (ди-
ректива) и заедно с оценка на въздействието ще бъде пред-
ставено на двата съзаконодателя - Европейския парламент 
и съвета, където са представени правителствата на дър-
жавите членки.

Целта на Европейската комисия е да се забранят най-
вредните нелоялни търговски практики, а целта на бъде-
щия законодателен акт е да се осигури на земеделските сто-
пани и на малките и средните предприятия по-голяма си-
гурност, за да не се налага прекалено често да се справят 
с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях. 
Предвиждат се разпоредби за ефективно прилагане, като 
националните органи могат да налагат санкции при нару-
шения (виж на стр. 26).

Според предложението на ЕК държавите членки трябва 
да определят публичен орган, който да отговаря за прилага-
нето на новите правила. При доказано нарушение отговор-
ният орган ще бъде компетентен да налага пропорционална 
и възпираща санкция. Той ще може да започва разследвания 
по своя собствена инициатива или след подадена жалба. В 
тези случаи страните, които подават жалба, ще могат да 

изискат поверителност и анонимност, за да защитят по-
зицията си спрямо търговския си партньор.

Швейцарският опит
Един от основните проблеми веднага след държавната 

политика е субсидирането, категорични са от НСМСФП. 
Според тях голяма част от хората, които получават суб-
сидии, са мними и развиват стопанство единствено зара-
ди финансирането. По този начин се изкривява не само па-
зарът, но и цялостната ситуация.

В същото време малките ферми остават по-независими-
те играчи в икономиката, тъй като те са по-гъвкави и по-
лесно затварят цикъла на доставка на крайния продукт.

Швейцария като страна извън ЕС дава различни работе-
щи решения за успешно развитие на малки производители. 
Наскоро български фермери са посетили ферма с 20 живот-
ни в Швейцария, с цех за преработка на суровина и малък 
ресторант. Продукцията от цеха отива на пазара, докато 
местните хора се хранят в ресторанта и по този начин 
фермата развива селски туризъм. 

От посещението родните фермери са разбрали, че в 
Швейцария малките са гръбнакът на икономиката и те не 
искат да порастват. Желание за увеличаване броя на жи-
вотните не съществува, тъй като те вече са създали рабо-
теща стратегия, която могат да надграждат, и всички уси-
лия отиват не за развитие, а за подобряване качеството 
на продукцията, маркетинга и цялостната визия. По то-
зи начин те могат да си позволяват да прилагат практики, 
които да кореспондират с биологичното производство и 
да прилагат добри земеделски практики в полза на сектора.

  Боряна Семкова 

 КАКВО МИСЛЯТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Неотдавнашното проучване на общественото мнение в ЕС, 
поръчано от Европейската комисия и публикувано през 
февруари 2018 г., показа, че от 28 000 анкетирани от 28 
държави на ЕС потребители, 88% са на мнение, че е важно 
да се засили ролята на земеделските стопани във верига
та за предлагане на храни. Почти всички, или 96% от ан
кетираните, смятат, че една от основните цели на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде под
помагане на земеделските стопани във веригата от създа
ването на продукцията да нейното предлагане на пазар, 
включително чрез мерки срещу нелоялните търговски 
практики.

Повече от половината (55%) определят като основна отго
ворност на земеделските производители „осигуряване на 
безопасна, здравословна и качествена храна“. 

От гледна точка на предоставената подкрепа по линия на 
ОСП мнозинството (54%) от анкетираните смятат, че трябва 
да се увеличи финансовата подкрепа за земеделските сто
пани, 11 на сто смятат, че сумите за подпомагане са „твърде 
високи“, а 35% от анкетираните искат да се увеличи финан
совата подкрепа на ЕС през следващите 10 години.

Като се има предвид значението, което повечето гражда
ни придават на качеството на произвежданата в Европа 
храна, не е изненадващо, че 75% от анкетираните смятат, 
че качеството е решаващо при избора, като местното про
изводство се предпочита от вносното в почти всички стра
ни от ЕС. За 60 на сто от потребителите важна роля при 
вземането на решение какви продукти да купят е тяхното 
познаване.

Под председателството на министъра на земеделието Румен 
Порожанов аграрните министри на ЕС подкрепиха предложението на 
Европейската комисия да бъде приета директива за забрана на най-
вредните нелоялни търговски практики.
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Пшеницата е основната земеделска 
култура, осигуряваща наймного 

енергия и протеини за прехрана на чо
вечеството. Тя е преминала през хиля
долетно развитие от древния вид лимец 
до съвременните модерни сортове. Име
ната на някои от тези видове като едно
зърнест (айнкорн) и двузърнест лимец 
(емер), спелта и камут доскоро се спо
менаваха само от археолози, учени, екс
травагантни агрономи и фермери. Днес 
те придобиха повишена популярност в 
резултат на твърденията, че са носители 
на ценни качества, като приспособимост 
към неблагоприятни условия, пригод
ност за органичното земеделие, висока 
хранителна стойност и изходен матери
ал за селекция. Основен мотив за тяхно
то възраждане е представата, че са под
ходящи за хора, страдащи от глутенова 
алергия. Глутенът е основна част от зър
нения протеин. От него зависи качест
вото на тестото и хляба и вследствие на 
това е основен показател за оценка на 
хлебните пшеници.

Ранното прекъсване на изкуствена
та селекция ги е запазила в състояние 
на поголяма устойчивост към болести 
и вредители, изискващи приложение на 
химически средства. Считани са за добра 
алтернатива за получаване на екологич
но чиста храна в сравнение с модерната 
пшеница.

Обща характеристика 
Древните видове пшеница, извест

ни в чуждата литература като лендрейс 
(Landrace), съществуват от древността 
по всички краища на света. Те са висо
костъблени, нискодобивни и устойчи
ви за отглеждане при неблагоприятни и 
примитивни условия. Като предимства 
са изтъквани също повисоко съдържа
ние на протеин, минерални вещества, 
микроелементи и антиоксиданти, както 
и липса на холестерол. 

С найголяма популярност се полз
ват: еднозърнестият лимец (Triticum 
monococcum L.), двузърнестият лимец 
[Triticum dicoccum Schrank), спелтата 
(Triticum spelta L.) и коросанът , или каму
тът (Triticum turanicum L.).

Еднозърнестият (Einkorn), двузърнес-
тият лимец (Emmer) и спелтата (Spelt,) са 
три вида покрити пшеници, зърното на 
които след вършитба остава покрито с 

плеви, подобно на други житни култури 
като ориз, ечемик, овес, просо и др. 

Еднозърнестият лимец е диплоидна 
пшеница (2n=28), означаващо наличие 
на 2 комплекта по 7 хромозоми. Двузър
нестият лимец (Емер) е тетраплоиден вид 
(2n=28), т.е. с 4 комплекта хромозоми. 
Към тази група са също твърдата пшени
ца дурум (Tp. Durum) и видът камут, или 
коросан (Tr. Tiranicum turgidum). Обик
новената хлебна пшеница (Tr.aestivum) 
и спелтата (Tr. Spelta L.) са хексаплоидни 
(2n=42), означаващо съществуване на 6 
комплекта хромозоми.

 

Еднозърнест лимец

Древните видове пшеници, общо взе
то, са непригодни за модерно земеделие 
поради ниски добиви и невъзможност 
да се прилагат съвременни технологии..
за отглеждане (торене и прибиране с 
комбайни), вследствие на високо стъбло 
и лесно полягане.

Еднозърнест лимец  
(Triticum monococcum L.)

Счита се за прародителя на всички 

пшеници. Той е първото житно растение, 
чието зърно е използвано от човека за 
храна. Лимецът е найстарата форма ди
плоидни пшеници (2n=14). Твърди се, че 
той е хлебната пшеница на древните фа
раони и Христос. Простото генетично ус
тройство обуславя голяма устойчивост 
на вида към въздействията от човек. Той 
се е самопроизвеждал в продължение 
на векове, без да бъде засегнат от кли
матични промени, болести и неприяте
ли по съвременните сортове пшеница. 
Сега се култивира в много места в света 
в неголеми мащаби като алтернативна 
култура за биологично земеделие. Успя
ва на много бедни почви и райони и се 
бори успешно с плевелите. Растенията 
са високостъблени и полягат дори при 
ниски норми на торене. Открит е в тра
кийски могили и други археологически 
находки по целия свят, което води до за
ключение, че е бил основната храна на 
човешката раса от древни времена..

Съдържанието на глутен в зърното на 
лимеца е пониско, но е във форма, коя
то го прави поподходящ за диета при 
хора, страдащи от глутенова алергия. 
.Хлебопекарните качества са незадово
лителни и поради това се използва като 
прибавка.

Двузърнест лимец  
(Tritickum dicocum)

Видът все още няма българско 
название и е известен с английското на
именование емер, Това красиво житно 
растение е с дълги осили и голям здрав 

НАУКАТА

За и против древните видове пшеница
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светложълтеникав клас. Зрънцето е по
добно на лимеца, но е потвърдо и мал
ко поголямо. В запазени кътчета на 
Родопите и до ден днешен се засяват 
малки площи. Недостатъците са ниските 
добиви и трудното отделяне на плътните 
плеви преди меленето.

Според някои учени емерът се счи
та за родител на вида спелта (Т. Spelta L.) 
чрез кръстосване с хлебната пшеница (T. 
Aestivum).

Двузърнест лимец

Двузърнестият лимец се среща пре
димно като пролетни форми и поряд
ко като зимни. Растенията са високи 120 
 140 см и са слабо устойчиви на поляга
не. Класовете са дълги, сбити и сплесна
ти, различно оцветени (бели, черни или 
червени), със или без осили.

Спелта (Triticum spelta) 
Счита се, че видът е произлязъл от 

спонтанна хибридизация между двузър
нестия лимец и други диви житни тре
ви преди създаването на съвременна
та хлебна пшеница Това е хексаплоиден 
вид. В България е наричана още динкел. 
Зърното е поедро, но добивите са ни
ски. Среща се повече в Западна Евро
па. В днешно време интересът към тази 
пшеница се повиши в известна степен 
поради здравата ѝ структура и ценни 
хранителни качества. Възприема се като 
здравословна храна поради повисоко
то съдържание на протеини, влакнини, и 
минерали. Брашното от спелта е фино, а 
приготвените с него хляб, бисквити и ма
каронени изделия имат приятен вкус.
 

Пшеницата спелта

Камут или коросан 
(Tr. Tiranicum turgidum)

Камутът е древноегипетска пшеница, 
открита в пирамидите. Зърната му напо
добяват тези на пшеницата, но са поед
ри и с повисоко съдържание на проте
ини, аминокиселини, липиди и фибри. 
От камута се приготвят пълнозърнесто 
брашно, което от своя страна е подходя
що за направата на паста, бисквити, хляб 
и др. Съдържанието на глутен в камут е 
сравнително помалко от хлебната пше
ница. Това го прави подходящ за кон
сумация от хора с глутенова непоноси
мост, но въпреки всичко се препоръчва 
консултацията с лекар преди това. 

Пшеницата коросан

Камутът подобрява дейността на 
храносмилателната система и е подхо
дящ за консумация от хора, които ис
кат да намалят и контролират своето те
гло. Стимулира обмяната на веществата. 
Консумацията на камут осигурява на ор
ганизма достатъчно количество енергия. 

За и против 
За

  Предположението, че древните пше
ници са съхранили подобри храни
телни качества от съвременните мо
дерни сортове.

  Подобра устойчивост към болести 
и вредители, което прави възможно 
отглеждането без химически торове 
и пестициди.

  Приспособеност към бедни почви и 
устойчивост към неблагоприятни ус
ловия и промяна на климата.

  Предполагаема пригодност за орга
нично земеделие.

  Възможност за използване от хора, 
страдащи от глутенова алергия при 
консумацията на хляб от съвремен
ните високоглутенови сортове пше
ница. 

  Възможност за използване в селе
кционната работа като носители на 
ценни качества като устойчивост 

към болести и неблагоприятни усло
вия на отглеждане.

 Против 
 Древните видове пшеница са ниско

добивни и не могат да конкурират 
съвременните модерни сортове.

  Те са високостъблени и полягат лес
но дори при минимално азотно торе
не.

  Плътните плеви около зърното из
искват обработка за отстраняването 
им, за което са необходими техника и 
допълнителни средства.

  Ниското съдържание на глутен и спе
цифичното му качество не позволя
ват производството на хляб с голям 
обем и фина структура, характерен 
за съвременните висококачествени 
хлебни пшеници.

  В райони с неблагоприятни усло
вия поконкурентни могат да бъдат 
други зърнени житни култури (ориз, 
сорго) и нежитни култури.

  Вследствие на ниските добиви себе
стойността на продукцията е висока, 
вследствие на което произвеждани
ят хляб, найчесто от лимец, е про
дукт на фалшификации, за да бъде с 
приемлива цена.

 Древните видове пшеница не могат 
да бъдат алтернатива на съвременни
те високодобивни и качествени сорто
ве, създадени чрез модерна селекция. 
При условията на растящото население 
на планетата и наличието на повече от 2 
милиарда души, които не получават не
обходимите калории, връщането към тях 
е нелогично и абсурдно. Както и отри
чане постиженията на съвременната се
лекция.

Твърденията за големи предимства в 
състава и хранителната стойност на тези 
видове (високо съдържание на протеин, 
минерални вещества, витамини и анти
оксиданти и пр.) са необективни и недо
казани със съвременни и надеждни ана
лизи. 

Освен че са нископродуктивни, ста
рите видове пшеница са непригодни 
за пълна механизация на технология
та, вследствие на което разходите за от
глеждане ще бъдат високи, себестой
ността много голяма и цената на хляба 
повисока.

Поради пониското съдържание и 
специфичното качество на глутена хле
бопекарните качества са полоши от те
зи на съвременните сортове.

 Проф. дсн Петко Иванов

oт стр. 39  
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С производство на 
електричество над 4200 мW, 
заводите за производство на 

биогаз станаха важен елемент 
в прехода към използване 

на възобновяема енергия в 
Германия. Посетителите на 

Energy Decentral, Международния 
панаир за възобновяеми 

енергийни източници, който се 
провежда заедно с EuroTier 2018 
от 16 до 18 ноември в Хановер, 
ще могат да обменят мнения 

относно настоящата ситуация 
и бъдещите перспективи 

на тази технология.

DLG - организаторът на EuroTier, е 
с нестопанска цел, базиран във Франк-
фурт, Германия. Една от ключовите 
му цели е да популяризира международ-
ните познания в областта на селско-
то стопанство в различните държа-
ви, като организира редица селскосто-
пански изложения в цял свят, сред кои-
то Agritechnica, най-голямата изложба 
за селскостопански машини, и EuroTier 
- най-голямото изложение за животно-
въдни технологии=

Технологията за биогаз е в 
процес на бързо развитие

в Германия след влизането в сила на  
Закона за възобновяемите енергийни 
източници (ЗВЕИ). По-голямата част 
от произвеждания в Германия биогаз 
се конвертира директно в електрое-
нергия, а повечето земеделски стопа-

ни, които инвестират в технологи-
ята, използват когенерационни агре-
гати, които едновременно произвеж-
дат електричество и топлинна енер-
гия - известни като комбинирано про-
изводство на топлинна и електриче-
ска енергия или комбинирано произ-
водство на топлинна енергия.

По-голямата част от генерирана-
та електроенергия се подава в мрежа-
та, а около една трета от топлин-
ната енергия се връща към производ-
ството на биогаз. Благодарение на съ-
временните локални отоплителни 
мрежи останалата излишна топли-
на може да се използва за затопляне на 
селскостопански сгради или за изсуша-
ване на продукти като зърно.

Германия все още е лидер на светов-
ния пазар и пионер в използването на 

биогаз и за да защити тази първа по-
зицияQ от жизненоважно значение са 
техническите иновации, които во-
дят до по-ефективни биоенергийни 
централи. Ето защо не е изненадващо, 
че те са в центъра на EnergyDecentral. 
В допълнение към производителите 
на цялостни системи и централи за 
комбинирано производство на топ-
лоенергия доставчиците на компонен-
ти, смесените технологии и трети-
рането на газовете ще бъдат пред-
ставени и в изложбения център в Ха-
новер през ноември.

В отговор на последните промени 
в ЗВЕИ, които предвиждат по-стро-
ги разпоредби за големите централи 
за производство на електроенергия 
от биогаз, индустрията на Германия 
за производство на енергия от възоб-

новяеми източници реагира чрез разра-
ботването на по-малки и модулни цен-
трали с капацитет под 75 kW. Те пре-
връщат отпадъците и остатъчните 
материали като течен тор, твърд 
тор, биоотпадъци и зелени отпадъ-
ци в електроенергия. Сърцето на вся-
ка система е ферментаторът. Тук се 
извършва микробно разграждане на ор-
ганичните вещества и се получава би-
огаз. В най-простия случай оборският 
тор тече от обора в предната част 
на ямата и оттам – директно към 
ферментатора. Твърдите субстрати 
могат да се въвеждат чрез стационар-
ни захранващи механизми.

Сламата като алтернатива 
на субстрата

Поради високите нива на лигнин, 
целулоза и хемицелулоза, както и ни-
ските нива на макро- и микроелемен-
ти, сламата традиционно не се счита 
за идеалната суровина за фермента-
ция. Както мнозина от изложители-
те и участниците на пазара на Energy 
Decentral демонстрират впечатлява-
що, тази ситуация обаче се променя. 
При годишно производство на  слама 
от 8 млн. до 13 млн. тона икономи-
ческият потенциал за използването 
є като субстрат в инсталациите за 
производство на биогаз е обещаващ.

Съпътстващото смилане на сла-
ма е винаги жизнеспособно решение, 
ако има достатъчно богати на хра-
нителни вещества течности като 
тор или течен оборски тор за захран-
ване на ферментатора. Понастоящем 
добивът на метан от ферментация-
та на слама е около 50 до 70 процен-
та, постигнато чрез използването на 

царевичен силаж като изходна сурови-
на. Тази година няколко изложители на 
Energy Decentral ще представят енер-
госпестяващи процеси за смилане на 
слама, за да увеличат допълнително 
добива на газ. Те включват механично 
и биохимично третиране на сламата, 
преди да влезе във ферментатора, за 
да се подпомогне разтварянето на лиг-
ноцелулозните структури.

Какво е експлозията на 
пара

На търговския панаир в Хановер 
Biogas System ще покажат система-
та Economizer SE, която представя 
решение за хидролиза на биомаса, бога-
та на пулп. Влакнестият или вискозен 
суров субстрат се нагрява на два ета-
па до 180° С и се обработва под наля-
гане до 10 бара в реактор за хидроли-
за. След завършване на процеса на хи-
дролиза се постига оптимално разпа-
дане на субстрата чрез „експлозия на 
пара“. Тук материалът се раздробя-
ва с наситени водни пари под наляга-
не при последващо внезапно освобож-
даване на налягането, което води до 
превръщането на грубо нарязания из-
ходен материал в хомогенен, лесно из-
ползваем субстратен пулп. Това озна-
чава, че последващата ферментация се 
улеснява от постоянни и стабилни ус-
ловия на реакция и материалът оста-
ва по-малко време във ферментатора. 
Тази патентована технология може да 
се използва и за преработване в биогаз 
на други селскостопански отпадъци 
като тор, трева и храсти.

Микроби от дълбоководния 
коралов лигнин

Друг подход се преследва от проце-
са на BMT на MWK Bionik. Чрез целе-
вото взаимодействие на биологични, 
механични и термокаталитични про-
цеси той подпомага ферментацията 
на лигнин - плътни материали като 
слама или остатъци от дърво. Систе-
мата за BМТ е интегрирана в потока 
на субстрата между съхранението на 
субстрата и ферментатора, така че 
съществуващите инсталации да мо-
гат да бъдат допълнително монтира-

ни. До 90% от органичното сухо ве-
щество се превръща в биогаз, което 
става възможно чрез използване на спе-
циална смес от ензими и билкови ак-
тивни съставки, както и естествени 
дълбоководни микроорганизми. Те раз-
биват здравите и водоустойчиви ли-
гнинови слоеве и освобождават улове-
ните и ферментиращи въглехидрати 
от сламата.

Нови задачи в енергийния 
преход

Тъй като преходът в производ-
ството на енергия продължава, биога-
зът ще заема все по-важна роля в дос-
тавките на устойчива електроенер-
гия. В допълнение към изискванията на 
Закона за възобновяемите енергийни 
източници земеделците и зърнопроиз-
водителите трябва да следят прави-
лата за торенето и безопасността на 
посевите и насажденията.

Много оператори модернизират 
своите съществуващи инсталации 
със съоръжения за съхранение на газ и 
по-ефективни централи за комбинира-
но производство на електро- и топ-
лоенергия (CHP) - тенденции, които 
също ще бъдат отразени от експона-
тите и от съпътстващата техниче-
ска програма на тазгодишния Energy 
Decentral.

В същото време изследователи-
те продължават да изследват потен-
циала за създаване на алтернатив-
ни субстрати. Например учени от 
Fraunhofer IKTS в Дрезден работят 
по откриването на нов потенциал 
за производството на биогаз със сла-
ма от пелети. Те се потапят във фер-
ментатора и се разтварят в рамки-
те на 60 минути, а това химично-ме-
ханично третиране води до добив на 
газ, който е с 40% повече от произве-
дения от нетретирана слама, и то без 
да се преобразува съществуващата ин-
сталация за биогаз.

  Боряна Семкова

Ориентирана към бъдещето 
технология за биоенергия

Германия все още е лидер на световния пазар в използването на биогаз

ENERGY DECENTRAL


Тъй като преходът в 
производството на енергия 

продължава, биогазът ще заема 
все по-важна роля в доставките 
на устойчива електроенергия. 
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Основни резултати от проучването за наличие 
на двоен стандарт при предлаганите на 
българския и европейския пазар храни

КОНТРОЛЪТ.EU КОНТРОЛЪТ.BG

В рамките на проучването са взети общо 106 проби, обхва
щащи 53 храни и напитки от една и съща търговска марка, 
предлагани, от една страна, в търговска верига в България, а от 
друга – в същата или подобна верига магазини в избрани дър
жави  членки на ЕС (Германия, Австрия, Италия и Чехия).

Изследването обхваща
  Сравнение на етикети и външни белези
  Сравнителни изпитвания в лаборатория – по органолептич

ни и физикохимични показатели и съдържание на специ
фични съставки

  Сравнение на цените
  Сравнение на етикети и лабораторни изследвания

Проведеното проучване показва, че е налице разминаване 
в състава и качеството на някои продукти, предлагани на 
българския и европейския пазар. 

ЕТИКЕТИ
Сравнението на етикетите сочи, че при 40 продукта (75,5% 

от обхванатите продукти) информацията на етикетите е 
идентична, а при 13 продукта (24,5%) са налице различия 
в представената информация по отношение на състав и/или 
хранителна стойност.

Различията в етикетите се отнасят за: мляко за малки де-
ца, моцарела, безалкохолни напитки, сладкарски, тестени 
и шоколадови продукти и зеленчуков бульон. 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Органолептични показатели (сензорен анализ) – от из

следвани 28 продукта при 5 продукта (17,9%) са налице разли
чия – моцарела, безалкохолни и шоколад.

Физикохимични изпитвания – от изследвани 22 продукта 
само при 1 продукт (4,5%) е открито различие – мляко за мал-
ки деца

Анализ на съдържанието на различни специфични със-
тавки:

  какао в шоколадови храни – от изследвани 2 продукта при 1 
продукт (50%) е открито различие

  немлечни мазнини – изследван е един продукт, като не е 
констатирано отклонение.

КОНСТАТИРАНИ ПОСЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИЧИЯ  
(чрез анализ на етикетите и проведените изпитвания) 

Мляко за малки деца  повисоко съдържание на растител
ни мазнини (вкл. палмово масло) в българския аналог за сметка 
на помалко съдържание на мляко на прах. Продуктът от Бъл
гария не съдържа млечна суроватка на прах и е с пониско съ
държание на микроелементи и витамини. Въпреки че българ
ският аналог може да се определи като с пониско качество, 
той се предлага на сходна цена с тази в Италия.

Сирене моцарела – разлика в цвета и вкуса на продуктите, 
наличие на шупли в разрезната повърхност и утайка в саламу
рата на българския аналог. Продуктът от България е с пониско 
нетно количество и помалко количество сирене в опаковката 
за сметка на повече саламура.

Бързо замразени багети – помалко колбас и твърдо сире
не в продукта на българския пазар за сметка на повече чушки, 
доматено пюре и хлебна база.

Млечен шоколад – пониска масленост и пониско съдър
жание на какао в българския аналог. В млечен шоколад от дру
га марка е установено помалко съдържание на лешници в про
дукта на българския пазар.

Безалкохолни напитки – разлики в състава, степента на га
зираност, вкуса и енергийната стойност.

При безалкохолна напитка с вкус на портокал от една и съ-
ща марка българският аналог е с малко по-ниско плодово съ-
държание в сравнение с продукта от Австрия и съдържа глю-
козо-фруктозен сироп вместо захар. Тъй като продуктът е 
широко разпространен в цяла Европа, е направено допълнител-
но сравнение на етикетите с още пет други държави - членки 
на ЕС (Италия, Испания, Белгия, Германия и Унгария), според кое-
то плодовото съдържание варира от 5% в България и Унгария 
до 12% в Италия. В Италия, Белгия, Германия и Австрия проду-
ктът съдържа захар, а в България, Унгария и Испания – фрукто-
зо-глюкозен сироп. 

Сравнение на цените
Данните сочат, че при 31 продукта (58% от обхванатите 

продукти) цените в България са с между 0,4% и 64,8% по-
ниски от тези в съответната държава - членка на ЕС 

Като цяло цените на шоколад, бисквитени изделия и без-
алкохолни напитки в България са съществено под тези в 
останалите държави - членки на ЕС, обхванати от проучване
то.

22 продукта (42% от обхванатите продукти) се предлагат 
по-скъпо в България (от 1% за сирене „Бри“ в Чехия до 166% 
за една марка паста в Италия), отколкото в другата държава - 
членка на ЕС, като впечатление прави:

Италия  драстична разлика при една марка макаронени из
делия, чиито цени в България са около 2,5 пъти над тези на ита
лианските аналози.

Германия  значително повисоки цени на българския пазар 
за плодов сок, чай и месни продукти.

За останалите продукти различията не са толкова същест
вени – в повечето случаи разликата не надвишава 20% поскъп 
продукт в България. 

По държави:
сравнението с Австрия сочи преобладаващо по-ниски 

цени на българския пазар (само за 2  мляко за деца и един 
вид пудинг, от 10 продукта цените на австрийския пазар са мал
ко над тези в България)

При останалите 3 държави не може да се открои ясна тен
денция. 

Центърът за информация за измамите с хра-
ни и качеството на храните в Страсбург бе 
открит от еврокомисаря по въпросите на об-
разованието, културата, младежта и спорта 
Тибор Наврачич.

Българският евродепутат Момчил Неков об-
съди с директора на отдел „Здраве, потребите-
ли и референтни материали“ към Съвместния 
изследователски център към ЕК Елке Анклам въ-
проса с изследването на храните, както и Ста-
новището за „Двойното качество на проду-
ктите на единния пазар“, което той внесе в Ев-
ропейския парламент. Неков обсъди препоръка-
та си през 2018 г. да бъдат проведени и финали-
зирани анализите относно хранителните про-
дукти в различните държави членки, за които 
ЕК отпусна 2 милиона евро.

Елке Анклам увери Неков, че в момента се ра-
боти по методологията за изследване на храни-
те, като се очаква тя да бъде финализирана и 
обявена до края на април. 

„Паралелно с това ще започнат проучвания-
та на продуктите в държавите членки, като 
ще направим каквото е в нашите компетенции 
през 2018 г. да завършим изследванията“, уточ-
ни Анклам. 

Неков изрази притесненията на европейски-
те граждани от това, че има различни проду-
кти в различните държави членки, и заяви, че с 
внесеното становище за „Двойното качество 
на продуктите на единния пазар“ в ЕП насто-
ява практиката „еднаква марка, еднакъв про-
дукт, различно съдържание“ да бъде прекратена.

Центърът в Страсбург представлява мрежа 
от експерти на комисията и външни експерти, 
която ще подкрепя институциите, определя-
щи политиката на ЕС, и националните органи, 
като осигурява достъп и обмен на актуални на-
учни познания относно въпроси, свързани с из-
мамите с храни и качеството на храните.

Съмненията относно измамите с храни и ка-
чеството на храните подкопават доверието 
на потребителите и вредят на цялата верига 
на предлагане на храни в Европа — от земедел-
ските производители до търговците на дреб-
но. 

Последните случаи на измами с храни включ-
ват маслиново масло, вино, мед, риба, млечни 
продукти, месо и птици. 





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

НАДЕЖДНИ ГУМИ ЗА ЕДИН 
ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ

Кални ниви, хлъзгави пасища, планинските терени и дълги пътища. 
Гуми Mitas работят надеждно и ефективно при всякакви условия. 
Монтирани на различни видове селскостопанска техника и подходящи 
за различни приложения, гуми Mitas позволяват на земеделските 
професионалисти да не изостават от бързо развиващия се свят на 
селското стопанство. Mitas - неуморни гуми от 1932.

mitas-tyres.com

LBMI_170316_Mitas_BG_210x297.indd   1 02.05.17   10:27

Пулсар Плюс – хербицидът  
за Clearfield Plus хибриди

Не случайно Clearfield Plus техноло-
гията включва Пулсар Плюс и Clearfield 
Plus хибридите на водещите семенар-
ски компании. Пулсар Плюс е нераздел-
на част от еволюцията на технологи-
ята. От една страна, формулацията 
с вградени аджуванти води до множе-
ство технологични предимства за по-
добър контрол на плевелите, особено 
тези с восъчно-власинков налеп и пара-
зита синя китка. А от друга, хербици-
дът носи икономически предимства с 
гъвкавите си дози от 120 - 200 мл/дка. 
Като бонус от БАСФ ще получите и 
допълнително до 10% (от третира-
ните с Пулсар Плюс площи) по избор 
Пиктор или Ретенго.

Важно!


БАСФ и семенарските компании 
застават зад технологията 

Clearfield/Clearfield Plus, 
единствено и само когато 

сертифицирани хибриди 
са третирани с хербицид с 
лого Clearfield/Clearfield Plus, 

производство на БАСФ.


За спокойствие на всички ферме-

ри БАСФ съвместно със семенарски-
те компании сертифицират семена-
та и само тези, които успешно пре-
минат сертификационната програ-
ма, получават логото Clearfield или 

Clearfield Plus. При самата сертифи-
кация Clearfield Plus хибридите се сер-
тифицират от БАСФ в технология с 
Пулсар Плюс.

Бонус! Изборът е Ваш!
За постигане на максимални резул-

тати с Clearfield Plus технологията 
за всички ползватели на Пулсар Плюс, 
БАСФ предоставя безплатен фунги-
цид по избор за площите, третира-
ни с Пулсар Плюс. Ретенго за 10% или 
Пиктор за 7% от площите при сред-
на доза на Пулсар Плюс от 160 мл/
дка. Което на практика ви дава за 
всеки 20 л Пулсар Плюс 1 л Ретенго, 
или за всеки 60 л Пулсар Плюс получа-
вате 1 л Пиктор.

Пулсар Плюс – хербицидът за 
Clearfield Plus хибриди!

Гъвкави дози на приложение на Пулсар Плюс, които осигуряват икономически предимства за 
рентабилно слънчогледопроизводство.
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