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Пенка Каменова, главен редактор

РЕДАКТОРЪТ

След срещата на лидерите на 
Европейския съюз  в София на 16 
и 17 май британският вестник 
Financial Times прозря, че полза-
та за бизнеса е по-голяма от по-

литическата. По анекса към политическата декларация  са 
предвидени 30 млрд. евро за реализиране на проекти от 
транспортна, енергийна, дигитална и всякаква друга свър-
заност в региона на Балканите.

България като организатор на срещата също ще има 
полза от разрастването на двустранните отношения 
със съседите, които в момента са доста слаби. . Според 
българското Министерство на външните работи вся-
ка от държавите в региона започна да преоткрива Бълга-
рия, а следващата стъпка е идеите да преминат в съдър-
жание и конкретни двустранни проекти в областта на 
инфраструктурата, бизнеса, земеделието, образователни-
те програми.Шестте държави от Западните Балкани, въ-
преки че не са членки на ЕС, както и двете членки на ЕС – 
Гърция и Румъния,вече  разработват европейските транс-
портни коридори през техните страни, докато ние изо-

ставаме. Може ли в един момент да се окажем заобиколени 
от „свързаната Европа“?  Вижте в анализа на Боряна Сем-
кова как стоят нещата в глобален план. И се прехвърлете 
на репортажа на Мишо Ванчев,за да повярвате, че поне в 
агробизнеса Европа е вече в България. Вижте това: 

Когато разгънеш една изложба върху самолетна писта, 
внушението е недвусмислено: засилваме се, ускоряваме и из-
литаме. И наистина на самолетната писта в Стара Заго-
ра, където бе единадесетото изложение БАТА Агро, имаше 
всички механизми, необходими за ускорение на бизнеса в аг-
росектора на България. Като се започне от земята – поне 3 
компании изкупуваха и продаваха земи, мине се през парите 
– изброих щандове на 4 банки, плюс специализираните ком-
пании за лизинг и се достигне до това, заради което идваха 
селскостопанските производители – техниката. Надали 
някой може да каже колко точно са експонатите на участ-
ващите в БАТА Агро над 200 компании. Затова ще дам ед-
но друго измерение за размера на изложението. Два киломе-
тра. Два километра  селскостопански машини, строени и 
готови за елитно европейско земеделие. 

Няма да осъмнем извън 
свързаната Европа. Нали!
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ЕВРОФЕРМЕР

ПЕТЪР КОСТОВ, МЕНИДЖЪР „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ В ЕВРОАГРО ИМПЕКС:

Инвестициите в най-добрата 
техника са най-рентабилни

Как накратко ще опишете същ-
ността на вашата работа?

Моята работа се измерва с грижа-
та за 100 000 декара земи в района на 
Велико Търново. Евроагро импекс бе 

създадена през 2006 г. и аз работя тук 
от самото начало. Започнахме с много 
по-малко земи, които обработвахме. 
Бяха не повече от 15 000 декара площи 
пак в района на Велико Търново.

Откъде се запалихте по земеде-
лие? В семейството си имате ли 
фермери?

Започнах да се занимавам с агроме-
ниджмънт, защото видях потенциала 

на земеделието. Видях бързите тем-
пове, с които се развива. Селското 
стопанство е отрасъл, който произ-
вежда храната на народа. Да, работа-
та е тежка, но някой трябва да я вър-
ши. България не може без земеделие и 
без земеделци. От моето семейство аз 
съм първият, който започна да се за-
нимава със селско стопанство. Запо-
чнах, навлязох навътре в работата и 
сега ми носи удовлетворение. Никога 
не съм се притеснявал, че ще ми бъде 
трудно.

Разкажете ми за един обикновен 
работен ден на Петър Костов

Характерът на работата ми е та-
къв, че се срещам и управлявам хора. 
Общо в Евроагро импекс работят 
60 души.  Те са с различни специално-
сти – механизатори, 
шофьо ри, трактори-
сти. Земите ни са дос-
та и трябва да отивам 
на място, за да видя как 
върви работата. Тези 
100 000 декара са в ради-
ус 40 километра от Ве-
лико Търново и пътува-
нето е част от работ-
ния ми ден. Всеки ден 
има много товари, има-
ме доста машини... Раз-
бира се, част от рабо-
тата ми е с администрацията и та-
зи част, нека го кажа така, не е от най-
приятните. Досега не ми се е случи-
ло някоя администрация да опита да 
ми помогне. Виж, да се опита да ни за-
трудни – случва се.

С какъв машинен парк разполага 
Евроагро импекс?

Комбайните са едни от най-важни-
те ни машини. Използваме комбайни 
CASE.  За машинния парк сме избра-
ли за партньор фирма Римекс, защо-
то там намираме по-добра комуника-
ция – реагират бързо с доставка на но-
ви машини, с части, със сервиз. Това 

е компания, която е много подходяща 
за мащабите на Евроагро импекс. От 
три години работим с тях и сега си 
поръчахме и нов инвентар при тях. 
Ние в България, които купуваме теж-
ки дискови брани. Вземаме тежка дис-
кова брана Bednar Atlas HO. Тя е под-
ходяща за по-трудните райони, в кои-
то работим. Машините, които има-
ме, са с много добра производител-
ност спрямо разходите. Най-новата 
ни покупка е на голяма сеялка, 8-метро-
ва. Сделката сключихме на БАТА Агро, 
ще ни я доставят през август. За зе-
мята, която обработваме, тази сеял-
ка е много добра. Тежка е, има дискова 
брана и други функции има. Това позво-
лява с минимални разходи да сеем слън-
чоглед и пшеница. Ценното на новата 
ни сеялка е, че с нея не само намалява-

ме производствените разходи, но пес-
тим време. А за един фермер времето 
е най-важно, да засееш навреме е от ог-
ромно значение. По наши изчисления 
ще спестим между 5 и 7 лева разходи 
на декар. А като време – ще работим с 
около 30% по-бързо.

Кои са основните земеделски кул-
тури, които отглеждате?

Работим основно зърнени култури 
– слънчоглед, царевица, ечемик и пше-
ница. Около 50 процента от земята 
ни сеем с есенници. Около 25 процента 
от земята обикновено сеем със слън-
чоглед.

Как ще се развива компанията 
през идните 1-2 години?

Имаме намерение да разширим про-
изводството, като потърсим да 
арендоваме още земя. Потенциалът 
е да поемем да обработваме земята 
на по-малки арендатори, които не се 
справят правилно със земеделието. 
При по-високата ни производител-
ност ние сме в състояние да изплаща-
ме по-висока рента на собствениците 
на земята, така че и тяхната доход-
ност да расте. Убеден съм, че става-
ме все по-конкурентни, защото има-
ме изградена голяма база с много маши-
ни, което ни позволява да работим 
бързо. Имаме складове за продукция, 
което ни позволява да я съхраняваме 
до най-изгодния момент за продажба. 

Ние постоянно следим 
накъде вървят технологи-
ите в аграрния сектор и 
се стремим да сме в крак 
с най-доброто. Практи-
ката ни показа, че когато 
инвестираме в съвремен-
на техника и технологии, 
възвра щаемостта е по-го-
ляма.

Какви добиви пости-
гате от основните си 
култури?

През миналата година 
добивът ни от пшеница беше 800 ки-
лограма от декар, слънчоглед – 350 кг/
дка. Добивът от царевица не беше го-
лям – 720 кг/дка. За съжаление тази го-
дина се оказа много сушава за всички 
в нашия регион – Централна България. 
Зимата беше слаба, през пролетта ня-
маше никакви валежи. Техника можем 
да поръчаме, но дъжд не можем. Ако 
през тази седмица не повали, реколта-
та ще е слаба.

  Разговора води Михаил Ванчев

При по-високата ни производителност ние сме 
в състояние да изплащаме по-висока рента на 
собствениците на земята, така че и тяхната 

доходност да расте. Убеден съм, че ставаме все по-
конкурентни, защото имаме изградена голяма база с 

много машини, което ни позволява да работим бързо.



Селското стопанство е отрасъл, който произвежда храната 
на народа. Да, работата е тежка, но някой трябва да я 
върши. България не може без земеделие и без земеделци.
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Моята цел е да ви представя машини за 
вертикална обработка на почвата и за 

сеитба. Те са неразделна част от цялостната 
концепция за минимална обработка на 
почвата и трябва да работят заедно.


Технологията е позната в САЩ, Канада и редица евро-

пейски държави и отзивите на клиентите за представени-
те машини от Salford са изключително ласкави, поясни Ро-
дионов.

Обработката на земята може да е конвенционален тип, 
минимална и нулева. Хубаво звучи да не правиш нищо и да взе-
меш повече, но това трудно може да стане. Концепцията на 
Salford за вертикална обработка е решение между нулева и ми-
нимална обработка, уточни вицепрезидентът на фирмата.

При вертикалната обработка се избягва обръщането на 
почвата. При нея растителните остатъци се раздробяват 

и се вкарват на 6-8 сантиметра в земята. Точно в този 
слой живеят полезните бактерии, които ги разграждат и 
ги превръщат в полезни вещества. 

- Растителните остатъци са богати на различни елемен-
ти като азот, фосфор, калий, сулфати. Ако те бъдат за-
ровени дълбоко, както става при оранта, няма да изгният, 
тъй като в почвата на такава дълбочина липсва кислород 
и съответно не се отдават полезните вещества. Затова 
е по-добре да прилагаме вертикалната обработка, за да не 
губим хранителните вещества, съдържащи се в растител-
ните остатъци. Принципа на работа на вертикална обра-
ботка може да сравним с пневматичен чук. Видимият ре-
зултат е малък, но разпукването на повърхността е значи-
телно. Освен това дисковете насичат остатъците, смачк-
ват ги добре и ги смесват с пръстта, като при този про-
цес вкарват и кислород в нея.

Вълнообразните дискове разрушават уплътнените слое-
ве, създадени от хоризонтално работещите машини като 
плугове, дискови брани и култиватори. Вертикалната об-
работка се наложи като стандарт за обработка на почва-

та за повишаване на добивите. Тя осигурява по-добра влага 
на корените на посевите. При нея налягането върху почва-
та е по-малко. По-малко са и използваните машини при се-
итбата. Намаляват разходите за препарати, а посевите са 
по-равномерни.

- Новите системи за почвообработка, които ние произ-
веждаме, са в унисон с тенденцията за минимални обработ-
ки. За да е ефективно едно стопанство, е нужно да внедри 
технологиите на прецизното земеделие. 

Комбинираните сеялки на Salford също са щадящи ресур-
сите и универсални за опазващото почвата земеделие. Те 
позволяват получаването на високи добиви и едновремен-
но възстановяват плодородието за рентабилно расте-
ниевъдство в бъдеще. Те в кратки срокове и с максимален 
ефект изпълняват целия комплекс полевъдни дейности с ед-
но минаване през полето – култивиране, посев без предва-
рителна обработка и едновременно с това внасянето на 
торове. Използването им съхранява структурата на поч-
вата, предотвратява ерозията, снижава загубата на влага, 
добави Майкъл Родионов. 

Торовете на „GrowGreen Australia” представи пред фер-
мерите директорът на фирмата Марио Парник. 

- С нашите торове може да осигурите изключително 
добро хранене на растенията. Фирмата притежава патен-
тована технология за производството им, икономически 
изгодни са и са подходящи за биологично производство. 
Те съдържат пълен спектър от аминокиселини, разработе-
ни са за екстремни условия – засушаване и преовлажняване. 
Окуражен съм, че присъствах на презентация, насочена към 
опазване на почвата и оползотворяване на растителните 
отпадъци. Току-що представената машина може да прилага 
нашите продукти. А те пък ще осигурят по-добри посеви 
и по-голям добив. Ние предлагаме иновативно торене за ус-
пешни практики в земеделието.

Австралийските торове Grow Green са създадени без 
термична обработка. Те предоставят на стопаните при-
родосъобразни и стабилни решения за почвите и растени-
ята. Осигуряват добро захранване и с използването на най-
съвременните технологии при обработката „затварят” 
цикъла, обобщи Марио Парник. 

Партньорство за модерно и успешно 
земеделие

 Земеделци от Северозапада видяха технологии от бъдещето

 Десетки зърнопроизводители от Северозападна България се събраха в базата на „Римекс Технолоджийс” 
край Борован, за да се запознаят отблизо с техниката на канадската фирма „SalfordGroup”. Най-новите 

линии продукти представи вицепрезидентът на компанията Майкъл Родионов. 

Впечатленията на земеделските производители:
 ПЕТЪР ЛАЛКОВ,  

ФИРМА „КОЛЕНДРО” - КНЕЖА.
Дружеството вече притежава два продълбочителя 
 Salford. Те са необходимото решение за всяка компания. 

Много надеждна техника са – здрава, съвременна, удобна и 
много необходима. Вършат чудесна работа. Заместват плуго-
вете. Спестяват ни много разходи – време, горива, обработки. 
Това е изключително важно за нас, особено по време на кам-
пания, когато се състезаваме с времето и природата. Ние сто-
панисваме около 60 хиляди декара ниви в землищата на град 
Кнежа и село Остров. Затова сега тук са четирима наши меха-
низатори – да видят какво ново предлага „Салфорд” и кое ще 
ни е нужно на нас. Те знаят много, защото работят с продъл-
бочителите.

ИВАН УЗУНОВ,  
ФИРМА „ТОП АГРО”.

Дружеството стопанисва 20 хиляди декара земя в околно-
стите на монтанското село Доктор Йосифово. Все още нямаме 
техника на  Salford, но ще се запозная подробно с предлага-
ното от компанията. Харесаха ми техните технологии за сеит-
ба, основна  и предсеитбена обработка на почвата. Ще изгра-
дя необходимата стратегия и най-вероятно ще се възползвам. 
Впечатляващи са революционните иновации и ефективните 
производствени процеси. Малки, но съществени детайли от-
личават машините им  от другите производители. Ние изби-
раме качествена техника, за да ни върши работа. И надграж-
даме, защото знаем, че за да е ефективно едно стопанство, то 
трябва да внедри технологиите на прецизното земеделие.
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 Пенка Каменова



 Пенка Каменова

от стр. 10  

Представете накратко вашата компания.
SalfordFarmMachinery стартира дейността си през 1978 г. 

в канадския град Салфорд. В България сме от десет години. 
За да съм максимално честен, трябва да ви кажа, че за нас 
българският пазар е изключително важен. Той се развива до-
бре и има потенциал. И ще обясня защо – нашата техника 
е създадена за трактори с мощност над 300 конски сили. Те 
са за големи масиви, каквито тук, във вашата страна, има. 
Подобни в западните държави няма, защото там фермите 
са в пъти по-малки и такъв тип машини не може да навля-
зат в тях. 

Перспективен ли е нашият пазар, все пак има данни, 
че тук се продава повече прикачен инвентар за конвен-
ционално земеделие?

Може да звучи странно, но американското земеделие и 
пазарът в САЩ са сходни с тези у вас. Стопанствата и 
тук, и там са големи, условията са идентични, годишните 
сезони са четири, съответно технологията се прилага по 
същия начин. Така че смело мога да обобщя - българският па-
зар е много перспективен.

Как бихте представили в цифри ефектът от вер-
тикалната  обработка на почвата?

Цялостната концепция на вертикална обработка гаран-
тира обогатяване на почвата с нужните є вещества и ми-
нерали от растителните остатъци, снижава броя обра-
ботки на земята, запазва влагата, гарантирайки високи до-
биви. Редицата тестове, правени от наши клиенти, показ-
ват, че разходите за конвенционална обработка на декар в 

ДУМАТА НА

МАЙКЪЛ РОДИОНОВ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА SALFORD:

Конвенционална или вертикална 
обработка на почвата?

3,5-4 или 1-1,5 долара разходи на декар

едно и също поле е $3,5-4 на декар, 
докато при вертикална обработка 
на същото поле разходите са $1-1,5 
на декар.

Какви са предимствата на 
предлаганите от вас техноло-
гии и решения пред тези на кон-
курентите ви?

Ние предлагаме цялостна концеп-
ция, която гарантира много малко 
съприкосновение с почвата и по-
малко обработки. Така техниката 
ни е с ниски експлоатационни разхо-
ди. Начинът, по който действа тя, 
е различен и щадящ – почвата, окол-
ната среда. Само да поясня, че в ня-
кои райони на Съединените амери-
кански щати оранта е забранена, за 
да се предотврати ерозията на поч-
вата и водата. Затова ние предла-
гаме вертикалната обработка на 
почвата. И да уточня – технологи-
ята, която ние разработих ме и презентираме, не е просто 
една или различни машини, които трябва да работят на 
полето. Става дума за цялостна концепция, според която 
машините се използват една след друга. Всяка от тях гаран-
тира изключително ниско равнище на обработка, снижава-
не на разходите. По този начин може да се постигнат мно-
го добри резултати, без да има компромис с качеството и 
добивите. Редно е да добавя, че всичките ни машини мина-
ват през строги изпитания непосредствено на стендове-
те в завода, както и на полето. Така покриват дори най-спе-
цифичните изисквания на земеделците. Днешните фермери 
изискват повече ефективност, лесни за работа машини, с 
които да постигат високи добиви. Полагаме усилия, стара-
ем се и успяваме да отговорим на тези изисквания. 

От колко време си сътрудничите с Римекс Техноло-
джийс и защо?

Тази година отбелязваме своеобразен юбилей, партньор-
ството ни е десетгодишно. Това е компанията, която за 

първи път внесе през 2008 г. наша техника. При нас съвпад-
наха целите, но и начинът на мислене. Ние заедно предлага-
ме не отделни детайли, а цялостна концепция и техноло-
гия. И ако трябва да обобщя накратко, сътрудничеството 
ни е много успешно, подплатено с доверие, изградили сме об-
щи, при това отлично работещи стратегии, имаме общи 
планове. За да го опиша и да отговаря на въпроса защо, до-
ри мога да използвам афоризъм, придобил гражданственост 
и често използван при предизборни кампании – заедно мо-
жем повече. Партньорството ни ще продължи и в бъдеще.

Какви са най-близките ви планове, свързани с 
България?

Още тази есен се надяваме да внесем и да представим 
технологията за вертикална обработка, която осигуря-
ва наистина минимално навлизане в почвата. Тя е вид ком-
промис на технологията „без обработка”. Ние планираме 
да затворим цикъла на вертикална обработка и да пред-
ложим също сеялката, която видяха земеделските произ-
водители. 

Редицата тестове, правени от наши клиенти, 
показват, че разходите за конвенционална 

обработка на декар в едно и също поле е $3,5-
4 на декар, докато при вертикална обработка 
на същото поле разходите са $1-1,5 на декар.



Тази година отбелязваме своеобразен юбилей, партньорството ни е десетгодишно. Това е 
компанията, която за първи път внесе през 2008 г. наша техника. При нас съвпаднаха целите, 
но и начинът на мислене. Ние заедно предлагаме не отделни детайли, а цялостна концепция и 

технология. И ако трябва да обобщя накратко, сътрудничеството ни е много успешно, подплатено 
с доверие, изградили сме общи, при това отлично работещи стратегии, имаме общи планове.
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Преговорите за седемгодишната бю-
джетна рамка на Европейския съюз (ЕС) 
винаги са били трудни, но за следващия 
програмен период 2020 - 2027 г. ще са 
още по-трудни, а най-вероятно и по-
продължителни и сложни, защото из-
лизането на Великобритания от Съ-
юза оставя годишен недостиг от око-
ло 13 милиарда евро. Затова и битка-
та, която започна Европейската коми-
сия (EК) с представянето на 2 май пред 
Европейския парламент (ЕП) на нова-
та бюджетна рамка, ще бъде оспорва-
на. Това си пролича по време на дебати-
те, след като еврокомисарят за бюдже-
та Гюнтер Йотинген запозна евродепу-
татите с плана на ЕК за новия 7-годи-
шен бюджет, определен като „много ам-
бициозен“, а сроковете „спорни и крат-
ки“, според повечето евродепутати. Не 
липсваха и крайни оценки, като големи-
ят пазарлък за пари започна.

Заради напускането на 
Великобритания, която 
дава повече, отколкото 

получава от бюджета на ЕС, 
приходите спадат. 

През 2016 общата вноска на Лондон 
е била 16.621 млрд. евро (включител-
но собствените ресурси на ЕС), което 
представлява 12.1% от общите прихо-
ди на европейския бюджет. Това озна-
чава или вноските на страните членки 
да бъдат увеличени, или определени по-
литики да бъдат ограничени, за което 
още преди да бъде представена бюджет-
ната рамка, настояваха страните, кои-
то внасят повече, отколкото получа-
ват – през 2016 г. освен Великобрита-
ния това са Италия, Франция, Герма-
ния, Белгия, Холандия, Австрия, Фин-

ландия, Дания и Швеция (виж таблица-
та).

Какво предлага 
Европейската комисия

„Предложението отговаря на двой-
ното предизвикателство да се нама-
лят разходите и да се осигурят нови ре-
сурси. Финансирането на новите и ос-
новните приоритети на Съюза ще бъ-
де запазено или увеличено, което неиз-
бежно означава, че средствата за други 
области ще бъдат намалени.“ Така оп-
редели философията на новия бюджет 
пред евродепутатите председателят 
на ЕК Жан-Клод Юнкер, като уточни, 
че предложението е едновременно целе-
насочено и реалистично.

По неговите думи Европейската ко-
мисия предлага нов механизъм  за защи-
та на бюджета на ЕС от финансови ри-
скове, свързани с всеобщи слабости в 
прилагането на принципите на правова-
та държава в държавите членки. Пред-
ложените нови инструменти ще поз-
волят на Съюза да спре, да намали или 
да ограничи достъпа до финансиране от 
ЕС по начин, който е пропорционален 
на естеството, тежестта и обхвата 
на слабостите в прилагането на прин-
ципите на правовата държава. Такова 
решение ще се предлага от Комисията и 
ще се приема от Съвета чрез гласуване 
с обратно квалифицирано мнозинство.

Като цяло Еврокомисията предлага 
дългосрочен бюджет на стойност 1.135 
трилиона евро поети задължения (по це-
ни от 2018 г. и по разчети за страни-
те от 2016 г.) за периода от 2021 до 
2027 г., което се равнява на 1.11% от 
брутния национален доход (БНД) на ЕС-
27 (без Великобритания). „За да бъдат 

финансирани нови и неотложни прио-
ритети, настоящите нива на финан-
сиране ще трябва да бъдат увеличени“, 
подчерта Йотингер пред евродепута-
тите.

Санкциите срещу страните 
нарушители

За тяхното одобряване ще е нужно 
квалифицирано мнозинство. „Това оз-
начава, че ако техен обект са критику-
вани страни като Унгария, Полша или 
България, техните прави телства няма 
да могат да блокират вота, дори ако 
съберат подкрепата на няколко съмиш-
леници“, посочи Жан-Клод Юнкер. Той 
подчерта, че целта е да се обезпечи до-
брото финансово управление чрез пър-
вия по рода си механизъм за принципи-
те на правовата държава. „Това е начи-
нът да действаме отговорно с парите 
на нашите данъкоплатци“, подчерта 
председателят на Европейската коми-
сия Жан-Клод Юнкер.

Ощетени ще са 
земеделските 

производители
В представения бюджетен про-

ект липсват 43 милиарда (в реално из-
ражение) от бюджета на Общата сел-
скостопанска политика (ОСП), за да 
се поддържа подкрепата за земеделски-
те производители на сегашното им 
равнище - 27,4 млрд. евро за първия 
стълб (директни плащания и пазарни 
разходи) и 16,2 млрд. евро за втория 
стълб (развитие на селските райони). 
Ако бъде прието това предложение, 
ще бъде намален бюджетът на ОСП с 
11,7% през следващите 7 години и ще е 
понижение с 16% през 2027 г., прогнози-

Кой колко е платил и колко  
е получил (млрд. евро)*

Страна Вноска Получени
Германия 23,27 10,08
Франция 19,48 11,28
Италия 13,94 11,59
Великобритания 12,76 7,05
Испания 9,56 11,59
Холандия 4,34 2,29
Белгия 3,61 7,33
Полша 3,55 10,64
Швеция 3,31 1,71
Австрия 2,76 1,94
Дания 2,21 1,43
Финландия 1,83 1,53
Ирландия 1,54 2,04
Румъния 1,37 7,36
Чехия 1,36 4,69
Унгария 0,92 4,55
Португалия 1,59 3,38
Гърция 1,51 3,38
Словакия 0,65 2,66
Хърватия 0,38 2,35
България 0,38 2,35
Словения 0,34 0,54
Литва 0,32 1,48
Люксембург 0,31 1,79
Латвия 0,22 0,73
Естония 0,18 0,67
Кипър 0,15 0,19
Малта 0,08 0,2

* По оконачателни данни на ЕК за 2016 г., върху 
които са правени разчетите за бюджет 2020 - 2027

Големият пазарлък 
за бюджета на ЕС 

започна
ра мозъчният тръст (think tank група) 
Farm Europe, който анализира финансо-
вите последици от оттеглянето на Ве-
ликобритания върху бюджета на ОСП. 

Въздействието върху преките пла-
щания ще бъде значително, като дефи-
цитът за земеделските стопани ще бъ-
де близо 10% за периода и около 15% 
през 2027 г. За втория стълб това ще 
бъде намаление с 21% през периода. По 
този начин бюджетът за селското 
стопанство не само ще поеме пълната 
сума от ОСП - Брекзит (18,9 милиарда 
евро). Това би допринесло с 24,2 милиар-
да евро за разгръщането на други поли-
тики от страна на Европейския съюз.

В крайна сметка ОСП ще 
представлява само 30,4% от 

европейския бюджет.
Въпреки изразените амбиции евроко-

мисията реши да не увеличава общия об-
хват на бюджета на Общността, като 
ограничава уси лията, изисквани от дър-
жавите членки, до 1,08% от БВП. От 
друга страна, предложеното намаление 
на бюджета за ОСП е много по-голямо 
от оповестяваното от комисаря по 
бюджета Гюнтер Йотингер, твърдят 
от Farm Europe.

8,15% спад в доходите на 
земеделските стопани

В несигурен политически и икономи-
чески контекст, когато почти всич-
ки селскостопански сектори са в кри-
за, това предложение е много тревож-
но за бъдещето на европейските отра-
сли и за икономическата устой чивост 
на много земеделски стопанства в Ев-
ропейския съюз.

Според сценариите на Farm Europe, 
които вземат предвид дела на преки-

те плащания в окончателния приход на 
стопанството, предложението на Ев-
ропейската комисия за бюджета ще има 
непосредствено въздействие с намале-
ние на доходите на европейските земе-
делски производители с 8,15% през 2027 
г., без да се променят параметрите на 
настоящата ОСП. Спадът ще достиг-
не 26,4% в Дания и 13% в Чехия - дър-
жави, където делът на директните пла-
щания е най-голям. В Германия и Фран-
ция земеделските приходи биха намале-
ли с около 6,5% и с около 3,5% в Ита-
лия и Испания.

Уравнението, предложено от Евро-
пейската комисия, поставя под дълбо-
ко съмнение способността на европей-
ския селскостопански сектор да посре-
ща нарастващите обществени очаква-
ния. Въпреки че създаването на млади зе-
меделски стопани е приоритет, пред-
ложените насоки биха довели до ускоря-
ване на преструктурирането на селско-
стопанския сектор, особено в сектори-
те на млякото, полските култури и го-
веждото месо. Според Farm Europe то-
ва ще доведе до разширяване на ферми-
те и стремеж към интензификация.

В контекста на нарастващи-
те обществени изисквания и необхо-
димостта да се инвестира, за да се оси-
гури преходът на агрономските сис-
теми към по-устойчиви модели както 
от икономическа, така и от екологич-
на гледна точка, спадът, предвиждан 
от еврокомисията, изглежда несъстоя-
телен насоките за реформата на ОСП, 
представени през ноември 2017 г.

Във време, когато някои държави 
членки биха могли да се изкушат да наме-
рят преки или косвени мерки за компен-
сиране на спада в европейския бюджет, 
повече от всякога Европейският съюз 

трябва да създаде истинска обща по-
литика на европейско равнище, която 
да стимулира конкурентоспособност-
та на европейските стопанства, как-
то и способността им да инвестират 
и да се трансформират, като се избягва 
всякакво нарушаване на конкуренцията, 
препоръчват от Farm Europe.

КАКВО ПРЕДСТОИ
След предложението на Европейската комисия проектът за бюджет започва да се обсъжда от страните членки. Преди това предстои 
уточняване на конкретните суми по кохезионната политика (вкл. и по Общата селскостопанска политика), за да стане ясно колко точ-
но пари се очаква да получи България. Кохезионната политика на ЕС е насочена върху по-слабо развитите региони, където брутният 
вътрешен продукт на глава от населението е под 75% от средното за ЕС.

> Следва представянето на секторните предложения в областта на отбраната, миграцията, изследванията, граничната охрана, поли-
тиката по добросъседството, изследванията, Европейския фонд за стратегически инвестиции.

> Окончателният вариант, който може да е доста различен от предложението на Еврокомисията, се приема съвместно от страните 
членки и Европейския парламент. България, като председател на Съвета на ЕС, вече води първите заседания по бюджета на стра-
ните членки.

> Европейската комисия се надява новият 7-годишен бюджет да бъде одобрен преди изборите за Европейски парламент през май 
2019 г., т. е. в мандата на сегашните ЕП и ЕК. Това обаче е малко вероятно.

 AFTER BREXIT
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 Пенка Каменова

от стр. 10  БАТА Агро – иновативната писта  
за българските фермери

Имаме амбицията да сме 
не само най-голямата 

българска агроизложба, но 
и да съберем на едно място 

най-успешните фирми в 
агросектора, да представим 

най-новите технологии и 
иновации в земеделието.



Работим за надграждане на 
изложението БАТА Агро. Работим 

за ефективна комуникация 
между агробизнеса, държавната 

администрация, науката и 
образованието. Амбицията ни 

е да станем свързващо звено 
между всички заинтересовани 

от изграждането на съвременно 
българско селско стопанство.



Кметът на Стара Загора Живко Тодо-
ров с право отбеляза в приветствието 
си, че техниката, представена на единаде-
сетото изложение БАТА Агро е същата, с 
която работят и най-добрите европейски 
фермери. „Имате избор, затова ви пожела-
вам успешна и плодородна година, за да има-
те достатъчно средства, които да задели-
те за избраните от вас машини. Пожела-
вам и успешни български агропроекти по 
европейските програми за финансиране, та-
ка че да расте продуктивността на земеделските стопан-
ства в страната“, заключи той.

Къде сме
Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, 

храните и горите, констатира, че на изложението са пред-
ставени машини от най-висок клас. Той отбеляза, че дис-
танцията между земеделието у нас и в напредналите стра-
ни може да се съкрати с много работа и иновации. И задъл-
жително както с активно подпомагане от европейските 
фондове, така и с национални средства.

В страната все по-ускорено се подменя остарялата земе-
делска техника с нови машини, отбеляза заместник-минис-
търът. „Вече познатата и успешно прилагана мярка 4.1 „Ин-
вестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за раз-
витие на селските райони 2014 - 2020 г. е инвестиционният 

инструмент който дава 50% субсидия от размера на одо-
брените разходи. В това число и за земеделска техника“ - ко-
ментира Атанас Добрев. По мярката са сключени 1440 дого-
вора с общ размер на одобрените разходи 1,3 милиарда лева. 
Размерът на субсидията е близо 760 млн. лева. Деветдесет 
процента от одобрените проекти (1302) включват разхо-
ди за купуване на нова селскостопанска техника. Или досе-
га българските фермери са инвестирали по тази европейска 
програма общо 1 195 000 000 лева, като одобрената субси-
дия е 675 000 000 лева.

От 2012 до 2017 г. в България са регистрирани 8623 
нови колесни трактора и 1351 нови зърнокомбайна. 
Всичко това създава тенденция работата на земедел-
ските производители да се превръща в доходоносен и 
успешен бизнес, заключи Атанас Добрев. 

 Михаил Ванчев

К огато разгънеш една изложба върху самолетна писта, 
внушението е недвусмислено: засилваме се, ускоряваме 

и излитаме. И наистина на самолетната писта в Стара 
Загора, където бе единадесетото изложение, организирано 
от Българската асоциация на търговците на агротехника 
(БАТА) имаше всички механизми, необходими за ускорение на 
бизнеса в агросектора на България. Като се започне от зе-
мята – поне 3 компании изкупуваха и продаваха земи, мине 
се през парите – изброих щандове на 4 банки, плюс специа-
лизираните компании за лизинг, и се достигне до това, зара-
ди което идваха селскостопанските производители – тех-
никата. Надали някой може да каже колко точно са експона-
тите на участващите в БАТА Агро над 200 компании. За-
това ще дам едно друго измерение за размера на изложение-
то. Два километра. Два километра селскостопански маши-
ни, строени от двете страни на пистата. Така че влакче-

то, което сновеше от единия до другия край на пистата, 
беше не само атракция, но и надежда за уморени нозе.

Работно настроение
На откриването на изложението Даниел Минев – пред-

седател на УС на БАТА Агро, заяви нещо важно за всички 
фермери, които дойдоха от цялата страна. „Имаме амби-
цията да сме не само най-голямата българска агроизложба, 
но и да съберем на едно място най-успешните фирми в аг-
росектора, да представим най-новите технологии и ино-
вации в земеделието. Работим за надграждане на изложение-
то БАТА Агро. Работим за ефективна комуникация между 
агробизнеса, държавната администрация, науката и образо-
ванието. Амбицията ни е да станем свързващо звено меж-
ду всички заинтересовани от изграждането на съвременно 
българско селско стопанство“, каза той. 





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  
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На БАТА Агро компанията направи 
Европейска премиера на сеялки BEDNAR 
OMEGA OO_L, с 8 метра работен захват

П равителствената агенция за насърчаване на търговията на Чешката репу-
блика  CzechTrade  участва за втора година на БАТА Агро в Стара Загора. Из-

борът на CzechTrade отново беше познатата на световния пазар фирма Mitas. На 
изложбена площ от 150 м2 щандът на Mitas показа най-новите си земеделски гу-
ми. Явор Янчев (на снимката вляво), мениджър ключови клиенти, даваше на по-
сетителите изчерпателна информация за надеждността на гумите Mitas. 

К ални ниви, хлъзгави пасища, 
планинските терени и дъл-

ги пътища. Гуми Mitas работят на-
деждно и ефективно при всякакви 
условия. 

Монтирани на различни видо-
ве селскостопанска техника и под-
ходящи за различни приложения, 
гуми Mitas позволяват на земедел-
ските професионалисти да не из-
остават от бързо развиващия се 
свят на селското стопанство. 

Mitas - неуморни гуми от 1932.

Римекс Технолоджийс 
представи високотехнологични 
машини и No Till технология

Н а най-голямото селскостопанско 
изло жение Бата Агро Римекс Техноло-
джийс показа цялостната си концепция 

за модерно земеделие. Компанията ще направи 
европейска премиера на новото поколение се-
ялки BEDNAR OMEGA OO_L, с 8 метра рабо-
тен захват. Фермерите се запознаха отблизо 
с тази уникална по рода си машина, която по-
ставя сеитбата на по-високо ниво.

Бункерът за семена е изцяло нов, като резулта-
тът е доста по-лека сеялка, за работата на коя-
то вече не е необходимо да се работи с тракто-
ри с по-голяма мощност. Сеялката се отличава 
от всички конкуренти на пазара с уникалното 
разположение на изсяващата секция. 

Иновациите в земеделието бяха акцент 
на щанда на Римекс Технолоджийс. Високо-
технологичните машини с марката Salford 
за минимална обработка на почвата с вер-
тикално движение на работните дискове 
и изключителната No Till технология на 
американската компания Martin Till бя-
ха фокусът на изложението.

Прилагането на No Till технологията нико-
га не е било по-достъпно. Приспособлението 
на Martin Till прави възможно всяка сеялка да 
се превърне в машина за директна сеитба. Това 
пести време, средства и дава възможност да се 
приложи технологията веднага, без да се нала-
га инвестиция в нови машини. Именно с тази 
технология Римекс получи златен медал за ино-
вации по време на Международното изложение 
Агра в Пловдив тази година.

На БАТА Агро 2018 беше представена най-
иновативната самоходна пръскачка Agrifac 
Condor IV Clearance Plus. Компанията Agrifac 
продължава да инвестира в технологични раз-
работки, които поставят на ново ниво гри-
жата за културите, където фокусът е в оси-
гуряването на грижата за всяко растение по-
отделно.

Тази година Римекс насочва внимание-
то си и към по-малките и средните зърно-
производители с представяне на почво-
обработващата и изсяваща техника с мар-
ка Agrimir. Така компанията не само разширя-
ва своето портфолио, но и дава заявка за раз-
ширяване на своя пазарен дял.

По време Бата Агро 2018 машините, пред-
лагани от Римекс Технолоджийс, се търгуваха 
на специални цени.

(Вижте повече на стр. 24-27) 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

След динамичните близо десет години – от 2005 до 2015, 
през последните две години цените на земеделските земи 
забавят значително нарастването с между 5 и 14 процен-
та средно според съответно Българската асоциация на соб-
ственици на земеделски земи (БАСЗЗ) и Националния ста-
тистически институт (НСИ), които по едно и също вре-
ме в края на април обявиха своите проучвания. Разликата, 
която в определени региони достига до над 10 процентни 
пункта, се дължи на различната методология, която се при-
лага. БАСЗЗ отчита само реално сключените сделки през 
миналата година, докато НСИ избира за наблюдение 2246 
респонденти (земеделски стопанства, специализирани дру-
жества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недви-
жими имоти). Освен това за националната статистика 
основен критерий за подбор на респондентите е стой-
ността на направените разходи за придобиване на земя и 
за плащане на ренти.

И НСИ, и БАСЗЗ правят близки или еднакви изводи за 
динамиката на цените и състоянието на пазара, като ос-
новният им извод е, че участниците на българския пазар 
на земеделска земя ще стават все по-претенциозни, а нара-
стването на цените ще продължи да се забавя. Според бран-
шовата организация основното търсене е за качествена зе-
меделска земя, като част от факторите определящи ней-
ната стойност, са релефът, размерът на парцела, качест-
вото на почвата, възможностите за напояване, наемно пла-
щане или заварени дългосрочни договори, как се реализира 
произведената продукция. От НСИ допълват субсидиите 
и кредитите, както и изискването на „Евростат“ събра-
ната информация да се отнася за цените на сделките и рен-
тата на земеделска земя, която се използва единствено за 
селскостопанско производство, т.е. бъдещото предназна-
чение на земеделската земя няма да бъде променено.

Рентата
През 2017 г. средната цена на рентата на един декар на-

ета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., което е с 
4.5% повече спрямо 2016 г., сочат данните на НСИ. Спря-
мо предходната година увеличението на рентата за ниви-
те е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%.

През миналата година най-висока е била цената за един 
декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточна 
България - Добрич и Силистра, съответно 87 и 77 лв./дка. 
Най-ниска рента са получили собствениците на земи в об-
ластите Кърджали и Перник, съответно 21 и 24 лв./дка.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната 
година се наблюдава във всички статистически райони, со-
чат още данните на НСИ.

Напояване и комасация
Факторите напояване и разпокъсаност на земеделието 

ще стават все по-определящи за цената на земеделската зе-
мя. Затова от БАСЗЗ настояват държавата да се захване 
с възстановяване на разрушената и изграждане на нова хид-
ромелиоративна инфраструктура, като определи тази дей-
ност за приоритетна за сектора, а за нейното финанси-
ране да се предвидят средства както от националния бю-
джет, така и по линия на Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, по които се финансират пре-
димно инвестиционни проекти по двете аграрни програ-
ми – за развитие на селските райони и за рибарство и ак-
вакултури.

В миналото близо 12 милиона дка са били напояваните 
площи в България. Държавното дружество „Напоителни 
системи“, което поддържа и експлоатира държавния хид-
ромелиоративен фонд, управлява 235 системи за напояване, 
но по окончателни данни за 2017 г. годните площи за напо-
яване са почти три пъти по-малко – само 4 300 000 дка. Ре-
ално обаче се напояват близо 900 хил. дка, защото са запазе-
ни, възстановени или са изградени нови хидромелиоратив-

Област Цена

Бургас 33

Варна 56

В.Търново 49

Видин 35

Враца 42

Габрово 18

Добрич 87

Кърджали 21

Кюстендил 23

Ловеч 31

Монтана 46

Пазарджик 31

Перник 24

Плевен 50

Пловдив 30

Разград 57

Русе 48

Силистра 77

Сливен 37

София обл. 28

София град 32

Ст. Загора 31

Търговище 42

Хасково 34

Шумен 37

Ямбол 37

Източник: НСИ

Напояването и комасацията вдигат 
цената на нивите

ни съоръжения. Освен това липсват регистри на всич-
ки язовири и водовземни съоръжения в страната, няма еди-
нен контролен орган, а състоянието на главните канали 
е от задоволително до лошо. Според данните на „Еврос-
тат“ страната ни е на последните места в ЕС по терито-
рия, която е оборудвана с напоителни системи.

Бавно, но успешно се осъществява комасацията. Към 
края на април тази година успешно са завършени шест ко-
масационни проекта и са уедрени общо 44 хиляди дка земя, 
съобщи д-р Кирил Стоянов, експерт по комасация, по вре-
ме на семинара на БАСЗЗ. Досега завършените проекти са в 
района на Угърчин, Смядово, Друмево, Момина църква, Сту-
дена и Раздел, като за всеки от тях това е отнело между 
две и три години. Открити са 16 процедури, като 15 от 
тях имат завършен първи проучвателен етап.

Според д-р Стоянов процесите на комасация и хидроме-
лиорация са пряко свързани, той даде пример с Турция, къде-
то напояването и уедряването на земеделската земя е дър-
жавен приоритет. В южната ни съседка при комплексно из-
пълнение на комасация и напояване се достига до 41% по-ни-

ска стойност на разходите, отколкото, 
когато се правят единични инвестиции 
от собственици на територии, на кои-
то не се провежда комасация. „Земеделски-
те производители не се интересуват да-
ли собствеността върху водоизточници-
те е държавна или общинска, а искат да по-
лучат достатъчно вода на цена, която да 
добавя стойност към производството“, 
обобщи д-р Кирил Стоянов.

Прогнозата
Очакванията на БАСЗЗ за настояща-

та 2018 г. са, че стабилността и предви-
димостта на пазара ще се запазят. Според 
Стайко Стойков, председател на БАСЗЗ, 
ще се появят големи сделки, които ще се 
реализират от инвеститори с цел осъ-
ществяване на конкретни проекти, а не 
само с цел търсене на доходност от слу-
чайни купувачи, каквато беше преобладава-
щата практика през миналите пет-шест 
години.

На високи цени ще се радват продавачи 
на окрупнени имоти с добри показатели за 
качествата на почвата, близки до пътна 
или напоителна инфраструктура, и този 
процес ще продължи да се развива.

В близко бъдеще от браншовата асоци-
ация прогнозират силна конкуренция зара-
ди намаляването на евросубсидиите за зе-
меделие поради излизането на Великобри-
тания от ЕС. Затова българските усилия 
за новата Обща селскостопанска полити-

ка (ОСП) трябва да са насочени към намаляването на разли-
ката в плащанията между различните държави - членки на 
ЕС. В противен случай българските фермери няма да могат 
дългосрочно да останат конкурентоспособни, защото ще 
произвеждат продукт с по-висока себестойност от то-
зи на европейските си колеги. Сред другите основни про-
блеми пред земеделието у нас през следващия програмен пе-
риод 2020 – 2027 г. според зам.-председателя на БАСЗЗ Га-
лина Пейчева-Митева са липсата на сигурност, на квалифи-
цирана работна ръка и обезлюдяването на селските райо-
ни. Проблемите ще се задълбочат, ако не се подобрят зна-
чително инфраструктурата и социалните условия в села-
та, за да бъдат задържани в тях млади и в работоспособ-
на възраст хора. 

Ако в скоро време не бъде разрешен най-болният про-
блем – квалифицираната работна ръка, българското земеде-
лие ще изостава, тъй като бъдещето на фермерството е 
технологично, иновативно и силно цифровизирано, което 
без квалифицирани работници няма как да се случи. 

Стайко Стойков, председател на БАСЗЗ, и Галина Пейчева, зам.-
председател на БАСЗЗ, по време на семинара с агромедии във 
Велинград

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Таблица1:  
Цени на земеделската земя  
по области (лв/дка) през 2017 г.

Област Средна* Мимална** Максимална**

Благоевград 1010 800 1000

Бургас 641 900 1100

Варна 1010 900 1100

В. Търново 838 900 1100

Видин 1229 900 1100

Враца 908 800 1000

Габрово 193 400 600

Добрич 2032 1600 1800

Кюстендил 571 700 900

Кърджали 300 500

Ловеч 565 700 900

Монтана 857 900 1100

Пазарджик 578 700 900

Перник 95 500 700

Плевен 949 1000 1100

Пловдив 608 800 1000

Разград 862 1000 1200

Русе 897 1000 1200

Силистра 620 1200 1400

Сливен 859 800 1000

Смолян 500 700

Ст. Загора 783 900 1100

София обл. 123 800 1100

Търговище 772 800 1000

Хасково 422 600 800

Шумен 811 1000 1200

Ямбол 966 900 1100
* По данни на НСИ 
** По данни на БАСЗЗ на база сключени сделки

Таблица 2:  
Средна цена на рентата за земедел-
ската земя през 2017 г. (лв/дка)
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28-29 юни, Вейхай, Китай. 
Interpoma China 2018 
Международният конгрес и изложба-
та за отглеждане, съхранение и мар-
кетинг на ябълки се връща в Китай и 
ще се проведе за втора поредна годи-

на със съдействието на италианския търговски панаир на Болца-
но (Fierra Bolzano). През двата дни на форума вниманието на изло-
жители и посетители ще бъде върху възможностите за въвеждане 
на нови машини, оборудване и инструменти в Китай за отглеждане 
на ябълки. Основните дискусии, които ще се проведат на 28 юни, 
ще бъдат посветени на новите технологии и машини за намаляване 
на загубите при прибирането на плодове, ограничаване на хими-
ческите торове в ябълковите градини на Китай, предимства и не-
достатъци на пазара на ябълки в Китай, специално представяне на 
новите машини и оборудване на японската компания Fuji за кул-
тивация. На 29 юни фокусът ще бъде върху регулаторите, пробле-
мите и решенията за отстраняване на вредители върху ябълковите 
дръвчета в Китай, корпоративни презентации. За гостите от чужби-
на са предвидени две екскурзии за запознаване с китайската ябъл-
кова индустрия.
www.fierabolzano.it/interpomachina

10-12 юли, Йоркшир, 
Великобритания 
Great Yorkshire Show 
Great Yorkshire Show е едно от най-
големите селскостопански събития в 
английския календар, което тази го-

дина ще отбележи своя 160-годишен юбилей. Всяка година повече 
от 130 000 посетители и собственици на над 8500 животни се съ-
бират в изложбения център в курортния град Харогейт в Северен 
Йоркшир. Тази година организаторите обещават грандиозно изло-
жение с много изненади освен традиционните конкурси за видо-
ве животни – от говеда до овце, от прасета до гълъби. В секцията 
за селскостопански машини и оборудване своята най-нова продук-
ция ще покажат британски и чуждестранни фирми. Ще има и мно-
го развлечения, пазари на открито, музика на живо, готварски де-
монстрации, модно шоу и много известни личности сред гостите.
www.greatyorkshireshow.co.uk

18-22 юли, Мюнхен, 
Германия 
Interforst
Interforst се утвърди през годините 
като международно ключово изложе-
ние за горско стопанство, горска тех-

ника и иновации, модерен икономически фактор, който представя 
новаторското мислене, новите технологични постижения, както и 
взаимодействието между бизнеса, науката и правителствената по-
литика - в национален и международен контекст, в горския сектор. 
Interforst се организира веднъж на 4 години от 1970 г. На послед-
ното изложение през 2014 г. своя продукция са показали 450 изло-
жители върху 70 000 кв.м изложбена площ пред 50 000 посетители. 
Девизът на тазгодишната делова програма от семинари, конферен-
ции и фирмени презентации е „Лесовъдството в преход - адапти-
ране, за да остане конкурентоспособно!“, като акцентът ще бъде 
върху безопасността на работното място и използването на техни-
чески средства. Предвидени са и различни специализирани със-
тезания, като кулминацията ще бъде регионалният шампионат за 
дървосекачи с над 100 участници от Европа.
www.interforst.de

27-31 юли, Либрамон, 
Белгия 
Agricultural and Forest 
Fair of Libramon
Agricultural and Forest Fair of Libramont 
(Търговски панаир за земеделие и 

горско стопанство) всяка година предлага на около 800 изложите-
ли 300 000 кв.м изложбена площ, на която се показва продукция на 
повече от 5000 марки. Традиционно към панаира интерес проявя-
ват над 220 000 посетители. Акцентът тази година е върху опазване 
на околната среда, като акцентите ще бъдат върху рециклиране-
то на отпадъци, възстановяване почвата и възобновената енергия.
Панаирът през 2018 г. ще се проведе под мотото „Кой ще храни гра-
довете ни утре“. И с основание, казват организаторите, тъй като 
градското земеделие произвежда повече от 1/7 от селскостопан-
ските продукти, консумирани в света през 1990  г., повече от 1/4 
през 2005 г. (по данни на ПРООН). До 2030 г. 60% от световното на-
селение ще живее в градовете и 75% през 2050 г. Всички органи-
зации, които имат за цел да се борят с глада в света (като ФАО на-
пример) или да подобрят екологичните данни за нашата планета, 
считат градското селско стопанство за феномен с огромно бъдеще.
www.foiredelibramont.be
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Работата по окончателния вари-
ант на Споразумението за излизане 
на Великобритания от Европейския 
съюз е свършена 75 процента. Остава 
да се договори най-важният въпрос за 
управлението на границата между Ре-
публика Ирландия и Северна Ирлан-
дия. Това каза на 26 април по време 
на конференция на тема „Подгответе 
се за Brexit – последствия за европей-
ския бизнес“, проведена в представи-
телството на Европейската комисия в 
София, главният пре говарящ от име-
то на ЕС Мишел Барние. Той уточни, 
че бъдещите отношения с Великобри-
тания няма да бъдат окончателно до-
говорени до датата на напускането ѝ 
– 29 март 2019 г. По думите на Барние, 
въпреки че Съюзът и Лондон прегова-
рят за излизане на Великобритания от 
ЕС , по време на преходния период

рисковете 
споразумението да се 

провали остават
докато не се разрешат проблеми като този с Ирландия.

По-късно при посещението си в софийското метро, придру-
жаван от столичния кмет Йорданка Фандъкова, Барние успо-
кои, че до края на настоящия финансов период, до 2020 г. Лон-
дон ще изпълни всички свои ангажименти, включително и към 
изграждането на третата линия на софийското метро.

В отговор на репортерски въпрос главният преговарящ ка-
за, че британците са взели решение да напуснат ЕС и сега тряб-
ва да си поемат последиците, а такива ще има, освен ако Обе-
диненото кралство не реши да остане в единния пазар, но това 
в момента не е така.

Запитан за преговорите за ирландската граница, Барние ка-
за, че в споразумението ще трябва да има оперативно разре-
шение на въпроса за Ирландия. Такова решение е да се спази т. 
нар. споразумение от Разпети петък, т.е. да няма твърда граница 

между Северна Ирландия и 
Република Ирландия, като ед-
новременно с това се спазват 
правилата на вътрешния ев-
ропейски пазар. Това все още 
не е постигнато. Ако има дру-
ги предложения от Обедине-
ното кралство, сме готови да 
ги обсъдим, каза той.

Според Барние прего-
ворите за Brexit трябва да 
бъдат повод за обществе-
на дискусия, за каквато той 
е пристигнал в София, и със 
същата цел ще посети и дру-
ги столици на страни членки. 
„Да си в Европейския съюз и 
да си извън него не е едно и 
също“, подчерта Мишел Бар-
ние.

Според графика за Brexit 
ЕС и Лондон трябва да дого-
ворят сделката за "развода", 
прехода и рамката за бъде-
щите отношения през лятото, 

така че лидерите на останалите 27 държави членки да могат да 
ги подкрепят на срещата си през октомври и да ги върнат в на-
ционалните столици за ратификация.

Колко ще струва Brexit на Лондон
В доклад на Британската сметна палата от края на април 

главният одитор на Обединеното кралство попари очаквания-
та и на евроскептиците за финансовите последици напускането 
на ЕС от Великобритания, тъй като разходите може да се ока-
жат по-големи от прогнозираните в края на 2017 г. от премиера 
Тереза Мей между 35 млрд. и 39 млрд. паунда (между 40 млрд. 
и 45 млрд. евро). Сметната палата предупреди, че Обединено-
то кралство може да се наложи да плати допълнително 3 млрд. 
паунда под формата на бюджетни вноски в ЕС, както и допъл-
нителни 2,9 млрд. британски лири за Европейския фонд за раз-

BREXIT

Докъде стигнаха преговорите за 
излизане на Великобритания от ЕС

витие. Други 7,2 млрд. паунда, които според сгрешени сметки 
на Министерството на финансите няма да отидат в бюджета, а в 
частния сектор. Така държавата ще плати общо над 50 млрд. па-
унда (около 57 млрд. евро).

По-късно и председателят на парламентарната комисия по 
бюджет и финанси в британския Парламент Мег Хилър призна, 
че със сигурност има увеличение на общите разходи за излиза-
нето на страната от ЕС.

Какви загуби ще понесе от Brexit селското 
стопанство на ЕС

Неправителственият мозъчен тръст (think tank група) Farm 
Europe, който анализира финансовите последици от оттегляне-
то на Великобритания върху бюджета на Общата селскостопан-
ска политика (ОСП) и върху приходите на стопанствата, пред-
стави на 2 май в Брюксел своите изводи и сценарии за развода 
между ЕС и Обединеното кралство за селското стопанство на 
Съюза.

Действителната нетна себестойност на излизането на Вели-
кобритания от ЕС възлиза на 2,7 млрд. евро годишно и 5% по-
малко в бюджета на ОСП или повече – минус 6,5%, ако цялото 
намаление засегне и първия стълб (преките плащания).

Спрямо настоящата ОСП непосредственото въздействие 
върху средния европейски доход на земеделски стопанства ще 
бъде значително, тъй като приходите ще намалеят с поне 3,6%, 
като между държавите членки и отделните сектори ще има зна-
чителни несъответствия:
 6 държави членки ще се изправят пред спад, по-голям от 

4,5%, сред тях са Словакия и Дания, които ще бъдат засегнати от 
намаление на средния селскостопански доход над 10%
 14 държави членки ще регистрират намаление между 2% 

и 3,5%
 при останалите 13 държави намалението ще е до 1,5%.
Тези средни темпове на спад в доходите на земеделските сто-

панства обаче маскират различията между производствените 
сектори чрез специфични въздействия върху полските култури, 
месото и млякото, за които това означава много по-големи нама-
ления на производствата. Тези сектори, които вече са доста от-
слабени, няма да могат да понесат такива спадове, без това да 
повлияе и на заетостта в тях.

Спад в бюджета на ОСП в размер на 50% от нетния дефицит 
заради оттеглянето на Великобритания - сума от 1,35 млрд. ев-
ро, вече би било само по себе си предизвикателство, което ще 
има незабавно въздействие върху средния селскостопански до-
ход от около 1,8% и това отново би засегнало няколко сектора.

В този контекст предизвикателствата на предстоящата ре-
форма на ОСП ще бъдат както да се осигури бюджетът, така и да 
се увеличи ефективността на всяко евро, инвестирано в евро-
пейското селско стопанство, с цел да се съживи секторът и да се 
насочи към положителна икономическа динамика.

В анализа си Farm Europe представи на Европейската коми-
сия задълбочено проучване на 9 различни ситуации след изли-
зането на Обединеното кралство от ЕС, а базовите данни се от-
насят до периода 2010 - 2016 г.

Очакваната цена на излизането на Великобритания от бю-
джета на ЕС се обосновава от следните фактори:
 загубата на нетни вноски от страна на Великобритания в 

европейските бюджети (6,6 млрд. евро от бюджета на ЕС и 2,7 
млрд. евро от бюджета на ОСП
 загуба на собствени ресурси от Великобритания (мита, съ-

бирани при вноса във Великобритания - 2,8 млрд. евро годиш-

но), като тази загуба може да бъде компенсирана поне частич-
но в преговорите между ЕС и Великобритания чрез плащане от 
страна на Великобритания за достъп до единния пазар на ЕС27
 предложението на Европейската комисията да финансира 

20% от новите приоритети на ЕС (отбрана, миграция, мобилност 
на младите хора и т.н.) в съществуващите политики; сума от 2,5 
млрд. евро годишно, от които 1,2 млрд. евро ще бъдат взети от 
бюджета на ОСП)

Предвид тези спадове в ресурсите на ЕС 
и увеличаването на бюджетните нужди 
Farm Europe анализира и представи три 

сценария:
СЦЕНАРИЙ 1: увеличаване на националните вноски в бю-

джета на ЕС с цел да се запази нивото на помощите за ОСП, по-
лучени от държавите членки

СЦЕНАРИЙ 2: намаляване на разходите на ОСП с 2,55 млрд. 
евро годишно в реално изражение, за да се компенсират 50% 
от нетния дефицит, причинен от оттеглянето на Великобрита-
ния от бюджета на ОСП и да се финансират до 1,2 млрд. евро го-
дишно за нови приоритети (предложение на ЕК)

СЦЕНАРИЙ 3: намаляване на разходите за ОСП с общата 
нетна себестойност на оттеглянето на Великобритания от бю-
джета на ОСП, т.е. 2,7 млрд. евро годишно в реално изражение 
(5% от общия бюджет на ОСП, 6,5% от бюджета на стълб 1)

Проучването на Farm Europe също така подробно описва по-
следиците от анализираните сценарии върху средния доход 
на земеделските стопанства на всяка от 27-те държави членки 
един по един. Тези последици всъщност са доста сходни при 
Сценарий 2 и 3.

И накрая е уместно да се отбележи, че всички промени в бю-
джета на ОСП трябва да бъдат оценявани в реално изражение. 
Това е единственият достоверен метод, който би могъл да га-
рантира финансовата стойност на ангажиментите, които поли-
тиците ще предприемат по отношение на съответните иконо-
мически сектори. Решението за намаляване на бюджета на ОСП 
с 5% в номинално изражение в действителност съответства на 
намаление с 20% на бюджета за помощи за ОСП в следващия 
бюджетен период, което би довело до неустойчивост, преду-
преждава мозъчният тръст Farm Europe.

 Боряна Вулова

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с 
Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС за оттеглянето на 
Обединеното кралство от Съюза. Гостът запозна българския 
премиер с хода на преговорите между Брюксел и Лондон. 
Изразено беше общото мнение, че този процес трябва да 
гарантира правата на гражданите и на бизнеса в ЕС.

КАКВИ ГЛАВНИ ЦЕЛИ ТРЯБВА ДА СИ ПОСТАВИ НОВАТА ОСП

Новата ОСП 2020 - 2027 ще има за основна цел да валоризира 
икономическата ефективност наред с екологичната ефектив-
ност като главна цел. С други думи, това означава:

1 постигането на двойни резултати в европейското селско сто-
панство да е в центъра на ОСП

2 осигуряване на ефективност както от страна на европейските 
земеделски производители, така и по отношение на площите

3 категорично отхвърляне на прекалено технократските систе-
ми и проекти, които не съответстват на европейския дух и ев-

ропейския единен пазар.
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MАРИО ЛАЗАРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС: 

Традиционно представяме 
иновативни техники и технологии

Господин Лазаров, изложението БА-
ТА Агро 2018 се провежда под мотото 
на иновациите. Има ли новости, кои-
то вашата фирма представя за първи 
път на клиентите си?

Римекс Технолоджийс традиционно показ-
ва на големите агроизложения иновативни 
техники и технологии. В Стара Загора пред-
ставяме новите продукти на американска-
та фирма Martin Till. Това е допълнително 
оборудване за редова сеялка, което дава въз-
можност за директно сеене и на практика 
превръща всяка сеялка в машина за директ-
на сеитба. Технологията за директна сеитба 
става все по-популярна в България и машини-
те, свързани с тази новост, навлизат бързо 
и на нашия пазар. Ценното на технологията 
е това, че се използва минимална обработка 
на почвата, което пести време, средства, за-
пазва влагата и дава възможност да се прило-
жи технологията веднага, без да се налага ин-
вестиция в нови машини.

Кои са най-производителните машини, 
които показвате на щанда си?

Представяме нов модел сеялка BEDNAR 
OMEGA OO_L, с 8 метра работен захват. 

пикапа, има и достатъчно любопитни 
посетители, които разглеждат и обсъж-
дат качествата на автомобила.

На БАТА Агро Вашата компания 
има възможност да огледа и конку-
рентите край себе си? Какво виж-
дате, когато погледнете конку-
ренцията, в добра кондиция ли е 
Римекс Технолоджийс?

Ние не се насочваме да продаваме мно-
го марки и много видове машини. Поддър-
жаме едно сравнително сбито, но много 
прецизно насочено портфолио. И много 
сериозно наблягаме на сервиза и поддръж-
ката, което е най-важно за клиента, кой-
то вече е купил машина от нас. Машини-
те се продават малко по-бързо или малко 
по-бавно в зависимост от финансиращи-
те програми. Сега очакваме новия старт 
на европейските програми, тогава про-
дажбите се вдигат рязко.

Могат ли да разчитат клиен-
тите на вашата фирма и на друга 
подкрепа при покупка на машини?

По време на изложението имаме пре-
ференциални цени за показаната техни-
ка. Освен това винаги подпомагаме фер-
мерите, които купуват машини от Ри-
мекс Технолоджийс, и с различни схеми на 
изплащане на покупката, като например 
лизинг.

 Разговора води Михаил Ванчев

пшеница и ечемик може да се използва и 
за засяване на покривни култури. После 
редовата сеялка „Вадерщат“ сее напро-
лет без никакви обработки, оборудвана 
с Martin Till приспособления за директна 
сеитба. В момента тестваме техноло-
гията и скоро ще покажем резултатите.

Откъде дойде идеята да пока-
жете и автомобил FIAT на щанда 
на Римекс Технолоджийс?

Ние сме партньори с Ауто Италия и 
те ни предоставиха само за панаира своя 
пикап, който е предназначен за земедел-
ски цели. Ние не предлагаме други авто-
мобили. Вече има интерес за тестване на 

Нашата цел е да спестяваме разходи на 
фермерите. От една страна, наблягаме 
на No Till технологията, от друга – на ма-
шини, които съчетават няколко опера-
ции с едно минаване. Осемметровата се-
ялка BEDNAR е предназначена за директ-
на сеитба на слети култури. Високотех-
нологичните машини с марката Salford за 
минимална обработка на почвата с вер-
тикално движение на работните диско-
ве без обръщане на почвата и изключи-
телната No Till технология на американ-
ската компания Martin Till са във фокуса 
по време на изложението. Машините на 
щанда са подредени по сезони. Осеммет-
ровата сеялка освен за есенна сеитба на 

Чешката фирма BEDNAR избра БАТА Агро 
за европейска премиера на новото си поко-
ление сеялки BEDNAR OMEGA OO_L. От-
личителната є особеност се вижда от пръв 
поглед, това е пластмасовият бункер за се-
мена, което дава възможност сеялката да ра-
боти с трактори с по-ниска мощност. То-
ва е не само признание за възможностите на 
Римекс Технолоджийс да наложи иновацията 
на българския пазар. Но също така и основа 
за добро партньорство. С 8-метровата се-
ялка ние се насочваме към по-големите кли-
енти.

Имате ли машини и за по-малките 
земеделци?

Да, представяме тук машините Агримир, 
които са много добър инвентар за средни и 
малки земеделски стопанства. Сега те са ак-
туални, защото спряха програмите за субси-
диране. С тях покриваме широк спектър от 
клиенти. Общо на БАТА Агро представяме 
машини от чуждестранни компании като 
Agrifac, MERLO, ER.MO.

Коя е приоритетната цел на Римекс 
Технолоджийс тук, на изложението в 
Стара Загора?
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По време на срещата на върха на Европейския съюз в Со-
фия на 16 и 17 май имаше дискусии по две проблемни за 

Европа теми – бъдещето на Западните Балкани и как да ре-
агира ЕС на предизвикателствата на американския прези-
дент Доналд Тръмп с въвеждането на по-високи вносни ми-
та за стомана и алуминий, както и за други стоки от ЕС, и 
налагането на икономически санкции срещу Иран. 

На фокус Западните Балкани
Освен че след 15 години пауза на масата на диалога сед-

наха лидерите на Европейския съюз и на още 6 държави от 
Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, 
Македония, Сърбия и Черна гора), по-важното е, че те об-
вързаха и двата дискутирани проблема с подкрепата и за-
щитата на бизнеса на Европа, включително и от страни-
те от Западните Балкани, които не са членове на ЕС. И 
въпреки че в текста на Софийската декларация се говори 
не за членство, а за „европейска перспектива“, компании-
те на Стария континент би трябвало да са доволни от 
срещата на лидерите на ЕС в София, защото, както напи-
са в обобщаващ анализ британският вестник „Файненшъл 
таймс“, ползата за бизнеса е значително по-голяма от поли-
тическия ефект на срещата на върха в София, имайки пред-
вид приетия анекс към политическата декларация с името 
“Приоритетна програма от София” (Sofia Priority Agenda), 
който събира проектите за транспортна, енергийна, диги-
тална и всякаква друга “свързаност” (виж карето).

Истината е, че в във въпросния анекс се повтарят спи-
съците с проекти, утвърдени на форума във Виена през 
2015 г., а съществуващото финансиране от ЕС беше дого-
ворено в Берлин година преди това. Все пак 30 млрд. евро е 
добра сума, колкото са нужните инвестиции за реализира-
нето на проектите. Освен това една трета, или 10 млрд. 
евро, ще бъде европейско финансиране.

България като организатор на срещата също ще има пол-
за в разрастването на двустранните отношения със съсе-
дите на Балканите, които в момента са доста слаби. Дос-
татъчно е само да отбележим, че износът на България към 
шестте страни от Западните Балкани е пренебрежимо ма-
лък, през миналата година съставлява общо около 4% от 
общия експорт на нашата страна. Според българското 
Министерство на външните работи всяка от държави-
те в региона започна да преоткрива България, а следваща-
та стъпка е идеите да преминат в съдържание и конкрет-
ни двустранни проекти в областта на инфраструктура-
та, бизнеса, земеделието, образователните програми за об-
мен и други. 

А най-точен отговор на въпроса защо са важни инфра-
структурните проекти даде в София вицепремиерът и 
министър на строителството на Сърбия Зорана Михай-
лович: „Освен за по-бърза и по-сигурна свързаност те са ва-
жни и за бизнеса. Веднъж построени, пътищата и жп ли-
ниите привличат трафик и дългосрочни инвестиции. Ето 
и конкретен пример. По протежение на трасето на кори-

дор №10 през последните две години и половина са отво-
рени 55 фабрики и производствени съоръжения, тъй като 
магистралата позволява на стоките да стигнат до Евро-
па по възможно най-бързия начин.“ В същото време по въ-
просния коридор 10 (Залцбург – Любляна – Загреб – Белград – 
Ниш – Скопие – Велес – Солун), по който е предвидено от-
клонение от Ниш през София до Истанбул, на територия-
та на България има забавяне на магистралата от границата 
със Сърбия до София. Затова в изявлението на Михайлович 
се съдържа и едно скрито послание към българското прави-
телство, че трябва да се бърза, защото шестте държави 
от Западните Балкани, въпреки че не са членки на ЕС, както 
и двете членки на ЕС – Гърция и Румъния, разработват ев-
ропейските транспортни коридори през техните страни, 
докато ние изоставаме. И в един момент може да се окаже, 
че България ще бъде заобиколена от „свързаната Европа“.

Двубоят ЕС – Доналд Тръмп
На работната вечеря преди срещата на върха лидерите 

на ЕС заявиха категоричното си несъгласие с търговската 
политика на американския президент, като най-точен беше 
председателят на Европейския съвет Доналд Туск: „С при-
ятели като Доналд Тръмп кой се нуждае от врагове.“ И ло-
гично. В последните месеци Тръмп вбеси ключови съюзници 
в Европа със серия спорни решения - преместването на по-
солството на САЩ в Ерусалим, изтеглянето от иранска-
та ядрена сделка и заплахата за въвеждане на икономически 
санкции срещу Техеран, както и налагането на мита върху 
стоманата и алуминия и други стоки от ЕС.

Затова ЕС даде недвусмислен отговор. Съюзът ще под-
крепи, включително и с финансиране, европейските фирми, 
които ще продължат да работят в Иран и след санкциите 
на САЩ, а относно вносните мита Европейската коми-
сия вече е подготвила ответна мярка на балансиращи кон-
трамита за 2,8 млрд. евро върху вноса на американски сто-
ки. Това в много голяма степен засяга българските фирми, 
които в последните години, след като паднаха санкциите 
през 2015 г. срещу Техеран, развиват активен и успешен биз-
нес с Иран. 

Неотдавна, на 12 май, по време на иранско-български биз-
нес форум в Техеран, на който присъстваха над 150 фир-
ми от двете страни, министърът на икономиката Емил 
Караниколов обяви, че иранският пазар е ключов със свое-
то стратегическо разположение между Близкия изток, Цен-
трална и Южна Азия и население над 80 милиона жители. 

Според последните данни на НСИ през 2017 г. търговия-
та между България и Иран възлиза на 117.4 млн. долара, кое-
то е увеличение от над 14% спрямо 2016 г. Вносът от Иран 
също отбеляза нарастване с 112,3%, което е 58.6 млн. дола-
ра. Износът на България за Иран за 2017 г. остава стабилен 
на ниво 58.8 млн. долара. По думите на Караниколов страна-
та ни е готова да окаже подкрепа на иранските фирми, кои-
то желаят да инвестират в България в сектори, осигурява-
щи висока добавена стойност и повишена конкурентоспо-
собност на икономиката.

СВЪРЗАНОСТТА НА ЕС СЪС ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

В Приоритетната програма от София ЕС поема ангажимент 
за допълнително укрепване на свързаността на ЕС и За-
падните Балкани във всичките ѝ измерения, включително 
транспортните връзки; енергийната сигурност; цифровата 
икономика; бизнес климата; възможностите за младите хо-
ра. Очертани са и конкретни инициативи за стимулиране 
на свързаността. Например финансирането за програмата 
„Еразъм +“ ще бъде удвоено, за да се даде възможност на 
повече млади хора от Западните Балкани да учат в страни-
те от ЕС.

В раздела за транспортната и енергийната свързаност са 
посочени само два конкретни проекта (със значителен 
размер безвъзмездни средства от ЕС като стимул) чрез Ин-
вестиционната рамка за Западните Балкани: „синята магис-
трала“ (мeждy адриатическите крайбрежия на Албания, 
Черна гора и Хърватия) и „магистралата на мира“ (Ниш—
Прищина).

Заявява се подкрепа за:

  По-активно използване на възможностите по линия на 
разпоредбите на Механизма за свързване на Европа на 
Западните Балкани.

  Разширяване на енергийния съюз на ЕС с цел обхваща-
не на Западните Балкани, като се постави акцент вър-
ху енергийната сигурност и диверсификацията на из-
точниците и доставчиците, включително стратегия на 
регионално равнище за извличане на ползи от възоб-
новяемите източници на енергия, по-специално водно-
електрическата енергия.

  Завършване на изграждането на регионалния пазар на 
електроенергия на Западните Балкани и осигуряване 
на интегрирането му във вътрешния пазар на електро-
енергия на ЕС, включително посредством инициативата 
за свързаност на газопреносната система в Централна и 
Югоизточна Европа (CESEC).

  За създаване на единно регулаторно пространство и 
провеждането на ефективен процес на реформи на 
енергийния пазар в контекста на Договора за енергий-
ната общност.

  Подписване на споразумение/меморандум за разбира-
телство за газопреносната връзка България—Сърбия.

  Започване на изпълнението на Договора за транспорт-
ната общност и на пълноценното функциониране на 
свързания с договора секретариат.

  Подписване на споразумението за седалището на Дого-
вора за транспортната общност (Белград).

  Одобряване на декларацията на министрите на транс-
порта от дните на TEN-T в Любляна, включително плана 
за действие за списъка на приоритетните гранични про-
пускателни пунктове.

  Одобряване на декларацията на министрите на транс-
порта относно пътната безопасност от дните на TEN-T в 
Любляна и на плана за действие към нея.

  Подкрепа за нова стратегия за железопътния транспорт, 
за да могат Западните Балкани да бъдат включени в ос-
новната мрежа и пазар на ЕС.

СРЕЩАТА НА ВЪРХА 

Лидерите на Европа подкрепиха бизнеса
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Мястото, където се раждат легенди
Изкачвайки се до 2500 м над морското равнище, високоалпий-

ският път през Гросглокнер криволичи през най-високата плани-
на в Австрия, а пейзажът непрестанно се разкрива, за да покаже 
спиращи дъха гледки към най-високата планина в страната, из-
дигаща се на 3789 м. Нищо чудно, че проходът, открит през 1935, 
става магнит за туристи още от самото начало. Днес това е и ед-
на от трите най- големи забележителности в страната. Проходът 
е дълъг 48 км и със своите 36 остри завоя е разположен в сър-
цето на най-големия австрийски национален парк, който обхва-
ща провинциите Залцбург, Тирол и Каринтия. Мнозина от леген-
дите на колоезденето са родени тук и техниката също трябва да 
впечатлява с легендарни възможности. Снегонавявания над 10 м 
не са необичайни, а рекордът за най-високо снегонавяване от 21 
м е отбелязан през 1953 г. От 1954 насам всяка пролет специал-
но проектирани въртящи се снегорини „разрязват“ планините от 
сняг, за да може пътят да бъде почистен през месец май. Всяка го-
дина STEYR се включва в снегопочистването на Гросглокнер със 
своите снегорини и трактори. 

Правилният избор за всяка задача
По време на специалното събитие на STEYR за комунална тех-

ника в третата седмица на май STEYR Terrus 6300 използва всич-
ките си 313 к.с., за да разреже с плуг метри от снегонавявания. 
Изискванията на всяка община варират в зависимост от условия-
та на терена. Тракторите трябва не просто да са готови да влязат 
в употреба по всяко време през годината и същевременно да са 
подходящи за различни цели, а също и да са ефективни - нови-
те комунални трактори STEYR отговарят на всичките тези изиск-
вания и предлагат персонализирани машини за всякакви нужди. 

Новата S-Control-8 скоростна кутия в STEYR Profi, която бе 
удостоена с приза „Машина на годината за 2018“, предлага нова-
торски функции на скоростната кутия с несравнима ефективност. 
Новата серия STEYR Kompakt HD, с подсилени оси, прави най- 
малките STEYR трактори подходящи дори и за най- тежката кому-
нална работа. Всички комунални трактори STEYR, от 56 до 300 к.с., 
комбинират стандартната комунална рамка със системния адап-
тер EURO III.

Комуналната работа е в нашето STEYR ДНК
Вече десетилетия оранжевите комунални машини STEYR са 

част от ДНК на тракторите STEYR. Комуналните трактори STEYR 
излизат от фабриката, оборудвани със стандартен облик за при-
качване на инвентари, специални гуми, подобрено осветление 
и характерната оранжева боя. Новите ни предложения са „Ма-
шина на годината за 2018“ - STEYR Profi, със своята новаторска S-
Control-8 скоростна кутия, по-здравият STEYR Compact HD и но-
вият премиум клас модел STEYR 6250 Terrus CVT. 

EURO III комунална рамка - максимална 
разновидност

Комуналната рамка с EURO III системен адаптер сега включва и 
подобрен дизайн, който прави машините изключително стабил-
ни. Цялата рамка е проектирана като безболтова конструкция и 
нейните три дължини – 210 мм, 330 мм и 450 мм, покриват изис-
кванията на всички най-често използвани прикачни инвентари. 
Новият подсилен дизайн гарантира високо ниво на защита при 
момента на усукване. Стандартното оборудване свежда време-
то за настройка до минимум за голям брой прикачен инвентар. 
EURO III системният адаптер може лесно и удобно да се превърне 

МАРКАТА

STEYR - комунални трактори и 
технология от най-високо ниво във 

Високите Алпи

в система с предна хидравлика - a screwed unit or hook-in solution 
са на разположение за целта. Това също позволява оборудване, 
монтирано отпред, да се управлява с 3-точкова навесна система. 
Всички модели са снабдени с възможност за монтиране на челни 
товарачи от фабриката. На разположение са моделите SF или SZ 
челни товарачи. 4 или 6 хидравлични двойки, свободно/безнапор-
но връщане на маслото и стандартен 7-PIN вход предоставят мак-
симална гъвкавост. Като опция преден ВОМ, трансферна кутия и 
поддръжка на преден мост осигуряват лесна работа на изнесени 
встрани косачки и поддържащи инвентари. 

STEY Profi – върхът на ефективността
Революционната S-Control-8 скоростна кутия в STEYR Profi по-

ставя нови рекорди по изразходване на гориво в комуналния сек-
тор: разход от 258 g/kWh в DLG PowerMix е стойност, която трудно 
би могла да бъде надмината. Този резултат се дължи на комбини-
рането на технологията от двигателя на STEYR Ecotech с новата S-
Control-8 скоростна кутия. Иновативното осемскоростно предава-
не има общо 24 скорости в 3 групи - предни, както и задни. Също 
предлага и автоматични функции. Всичко това прави трактора 
много по-ефективен, като в същото време подобрява и удобство-
то по време на употреба. Голямото препокриване означава, че ряд-
ко има нужда да се сменя предавателна група по време на рабо-
та. Група А за работа вдига скорост до 10.7 км/ч, а в група Б може 
да карате със скорост 4.3 до 18.1 км/ч без загуба на мощност. Кога-
то машината е на пътя, скоростната кутия автоматично сменя през 
16 скорости в групи Б и В и дава възможност да се достигат ско-
рости от 4 км/ч до 50 км/ч. За работа при дори по-ниска скорост S-
Control-8 може да се мести от група А на Б без загуба на мощност. 
Ако имате нужда да се движите бързо, скоростната кутия започва 
от група В. За случаите, които изискват по-ниска скорост на движе-
ние, като при снегопочистване, пълзящата скоростна кутия с 48 х 
48 скорости е налична като опция. 

Уникални функции за трансмисия 
В автоматичен режим, когато бързо имате нужда от повече мощ-

ност, можете да използвате kick-down функцията на педала за газта 
– например, ако пътят стане по-стръмен, докато теглите ремарке. 
Power Shuttle предотвратява загуби на мощност по време на смяна 
на посоката, докато S-Stop II прави по- лесно спирането на кръсто-
вища или по време на прецизни маневри. Когато шофьорът нати-
ска и пуска спирачката, тракторът се движи напред бавно. Когато 
спирачката е натисната, S-Stop II автоматично се грижи за съедини-
теля. След това, когато спирачката е отпусната, STEYR Profi потегля 
веднага. Quick Turn II спомага за нагласяването на завиващото уси-
лие. По-малко завъртания на волана означават, че е по-лесно на-
пример завиването в задънени улици. Шофьорът може да избира 
от предварително избрани стойности или да зададе персонализи-
рани такива от монитора S-Tech 700. Тънкият дизайн на двигателя 
спомага за по- добрата видимост при движение напред. В съчета-
ние с ъгъла на завиване от 12° и завиващите калници се предос-
тавя диаметър на завиване от едва 9.2 метра. Profi също е налично 
заедно с the S-Control-8 в CVT и стандартна версия. 

STEYR Terrus – максималната мощност 
Нов модел от 250 к.с. се присъединява към съществуващите 

версии от 270 к.с. и 300 к.с. от успешната серия на STEYR Terrus. Но-
вият STEYR 6250 CVT Terrus предлага радиус на гумите до 2.05 м, 
2-степенен преден ВОМ (1000/1000 ECO), ABS и невероятно тихата 
окачена кабина със само 69 dbA. Шестцилиндровият двигател с но-
минална мощност от 250 к.с. има възможността да достигне до 273 
к.с. Идеалните пропорции мощност към тегло на Terrus CVT го пра-
вят идеалния партньор при нужда за бърз транспорт и по време 
на зимната работа. Турбо с варираща геометрия предоставя висо-
ка мощност, дори при ниска скорост. 

НА БАТА АГРО ИНЖ. НЕДЯЛКО СТАТЕВ, 
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА STATEV 

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА STEYR ЗА БЪЛГАРИЯ, СПOДЕЛИ: 
БАТА Агро тази година беше едно успешно изложение за наша-
та фирма, с много посещения от крайни клиенти, завършили със 
сключени сделки. Клиентите като цяло са доволни от продуктите, 
които им предлагаме. Знак за това е, че повтарят закупуването и на 
следващи, а често и сменят вече амортизираните си машини с нови 
от същата марка. За машини, които са добре поддържани и серви-
зирани при нас, предлагаме и обратно изкупуване. Акцент бяха от-
ново тракторите STEYR с мощност от 53 до 313 к.с. Флагманът Terrus 
CVT 300, както и мултифункционалният модел Multi 4110 предизви-
каха най-голям интерес. Машините могат да бъдат оферирани и с 
разсрочено плащане чрез лизинг.

STEYR Kompakt HD – ненадмината 
издръжливост

Класът на STEYR Kompakt взима под внимание разходите и 
е наличен дори и за най-трудната работа. Трите модела - 4095, 
4105 и 4115, имат възможност за heavy-duty версии, накратко 
HD. Осите са подсилени, с оширен ход и по-голям полезен товар. 
Благодарение на подобрения полезен товар тракторите STEYR 
Komapkt HD могат да се комбинират още по-ефективно с прикач-
ни инвентари. Екипирани с доказаните технологии на по-големи-
те си братя, тези модели са идеално оборудвани за всякакъв вид 
работа. Двигатели с мощност от 75 до 114 к.с. и единствено по ро-
да си съотношение между мощност и тегло ги прави изключител-
но ефикасни. Поради изключителната си маневреност трактори-
те от серията Compact са перфектните помощници: от косене, до 
поддържане на улици и пътища и зимни комунални услуги. Ком-
бинират разнообразие от услуги, ниска инвестиция и ниски опе-
ративни разходи. 

Високоалпийският път през Гросглокнер е една от най-големите забележителности 
в Австрия, но ако искате да се изкачите с кола по него, ще ви се наложи да изчакате до 

снегопочистването през май. Този път е и перфектният терен за демонстрация на 
изключителните възможности на комуналните трактори STEYR, от 56 до 300 к.с.

СВ. ВАЛЕНТИН - СОФИЯ
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Форми на токсичност
Приложението на минерални азотни 

торове започва в края на XIX век, но пър-
вите съобщения за възможно вредно 
влияние върху здравето на човек се по-
лучават в средата на ХХ столетие. След-
ва период с нарастваща тенденция за ут-
върждаване на нитратната токсичност 
при консумация на растителни матери-
али с висока концентрация на нитрати. 
Наред с пестицидите нитратите са при-
емани като основна опасност на съвре-
менното интензивно земеделие. 

В следващия период от няколко десе-
тилетия обаче се оказа, че нитратите не 
могат да бъдат отнесени към истинските 
токсични вещества. Те са основната фор-
ма за усвояване на азот от растенията 
независимо от вида на торове, растения 
и почви. Токсични са не самите нитрати, 
а продуктите от техните превръщания в 
храносмилателната система на човек и 
животни при консумация на растителни 
храни и фуражи, получени при продъл-
жително интензивно усвояване и акуму-
лиране на високи нитратни концентра-
ции. Въпреки че токсичен фактор са не 
нитратите, а продуктите от техните тран-
сформации в човешкия организъм, ток-
сичността традиционно се определя ка-
то нитратна.

Основният механизъм за проявата на 
токсичност е превръщането на нитра-
тите в нитрити под в въздействие-
то на определени бактерии в храносми-
лателната система на човек, специално 
под влияние на слабо кисела реакция на 
стомашния сок. Преминали в кръвта, ни-
тритите превръщат хемоглобина до ме-
тахемоглобин (двувалентното желя-

зо се окислява в тривалентно), с което 
кръвта губи способността си да прена-
ся кислород. Това предизвиква наруше-
но дишане на клетките (хипоксия) с всич-
ки негативни последици  – кислородно 
гладуване и отравяне на жизненоважни 
тъкани, включително и мозъка. Тази ос-
тра (акутна) форма на нитратна токсич-
ност, известна като метахемоглубинея, 
или синдром на синьото бебе, е особено 
опасна за малки деца. Приема се също, 
че бременните жени и възрастните хора 
със сърдечни проблеми са също уязви-
ми на нитритиндуцирана метхемоглоби-
немия. Симптоми на болестта са синкаво 
оцветяване на кожата около очите и уст-
ните, главоболие, виене на свят и затруд-
нено дишане. Антидот за възстановяване 
на нормалната функция на хемоглобина 
е аскорбиновата киселина (витамин С). 
Следващият механизъм за проява ток-
сичност е взаимодействието на нитрити 
с някои амини и амиди, които се получа-
ват при усвояване на белтъците и техни 
метаболити. В резултат на това се полу-
чават т.нар. нитрозоамини и нитрозо-
амиди, които са силно канцерогенни ве-
щества Първите водят най-често до рак 
на черния дроб, хранопровода и бъбре-
ците, а вторите – до рак на храносмила-
телния тракт. В Япония е установено, че 
консумирането на големи количества пу-
шена риба причинява повишена заболе-
ваемост от рак на стомаха. 

Съществува мнението, че здрави-
те възрастни хора могат да консумират 
големи количества нитрати без здра-
вословни проблеми. Повечето от кон-
сумираните нитрати от сурови или гот-
вени зеленчуци се отделят лесно с 
урината. Все пак се допуска възможност-

та, че продължителното приемане на го-
леми количества нитрати може да води 
до гастритни проблеми. 

Сега се счита, че по-специфична и ре-
ална е нитратната токсичност при пре-
живните животни (говеда, овце, кози) в 
сравнение с хората. Причините за това 
са две. Първо, преживните животни се 
хранят с големи количества груби, зе-
лени и сочни фуражи и силажи, които 
често са с повишено съдържание на ни-
трати. Второ, поради устройството на 
храносмилателната им система в тър-
буха при анаеробни условия нитратите 
бързо се превръщат в нитрити. Нитрат-
на токсичност при говеда е наблюдавана 
още в началото на ХХ столетие и в лите-
ратурата изобилства от примери за така-
ва. Токсичността е най-силно изразена 
при изхранване на зелени фуражи, след-
вано от сеното и най-малко от силажа.

Признаци на акутна (пряка) токсич-
ност са ускорен пулс, затруднено диша-
не, мускулен тремор, слабост, цианоза 
(посиняване на мембраните на езика, ус-
тата, бялото на очите) и смърт. В хронич-
ните случаи се наблюдава физично отпа-
дане, липса на прираст или намаление 
на теглото и млечната продуктивност, 
абортиране вследствие недостиг на кис-
лород в зародиша и слабо използване 
на фуражите.

Източници на нитрати за 
хората и животните
Нитрати в зеленчуците

 Съдържанието на нитрати в расте-
нията е силно променливо и зависи от 
вида, органа на растението, торенето и 
външните условия. С най-голям потен-

Съвременно разбиране на 
нитратната токсичност

НАУКАТА

Възможното токсично действие на нитрати и нитрити е обект на внимание от агрономическата 
и медицинската наука още в края на XIX век след внедряването на минералните азотни торове, но 

в последните десетилетия претърпя съществена еволюция. Азотът е най-важният дефицитен 
химически елемент в храненето на растенията, от който зависят добивите и качеството на 

растителната продукция. Нитратите са основната форма за усвояване на торов и почвен азот от 
растенията. Отдавна е известно, че прекомерното азотно торене има отрицателни последици, 

включително токсично действие. Независимо от това съдържанието на нитратен азот в почвата и 
растенията се използва като показател за нивото на азотното хранене и необходимост от торене.

циал за акумулиране на нитрати са 
листните и кореноплодните зеленчу-
ци (спанак, салати, зелета, моркови, ре-
пички и др.), но не плодовите зеленчу-
ци (домати, пипер, патладжан и др.) и 
бобовите култури. Нитратното съдър-
жане е по-високо в младите растения 
и с възрастта намалява. Нитрати се съ-
държат във вегетативните органи (лис-
та, стъбла и кореноплоди), но не в пло-
довете и зърното. 

Съдържанието на нитрати в зелен-
чуците се благоприятства от интен-
зивното азотно торене (включител-
но и с оборски тор) и отглеждане при 
зимни условия във вегетационни съо-
ръжения (къс ден, високи температу-
ри и слаба интензивност на светлина-
та). При полско отглеждане на открито 
акумулирането на нитрати е много по-
рядко явление.

Фуражни култури 
Големи количества нитрати могат да 

бъдат акумулирани в житни култури за 
сено, зелено хранене и силаж (царевица, 
овес, ръж, тритикале, сорго, суданка) и 
в много редки случаи в люцерната. Това 
важи за някои плевели, като например 
балура, който заплевелява трайно голе-
ми площи и се коси за фураж. Високо съ-
държание на нитрати се предизвиква от 
неблагоприятни условия за растеж – су-
ша, мразове и продължителни хладни 
температури, градушка, засенчване, бо-
лести и хербицидни повреди. Киселата 
почвена реакция, дефицит на молибден 
и фосфор също повишават риска от ни-
тратна токсичност.

Силажирането намалява нитратната 
токсичност чрез разлагане на нитрати-
те и нитритите и отделянето на токсич-
ни азотни газове (NO2 и N2O4) от повърх-
ността на силажните ями или оттичането 
им в дъното на траншеите. Нитрати мо-
гат да бъдат превърнати в по-токсични-
те нитрити чрез бактериално действие в 
мокри слоеве сено.

Нитрати в питейна вода
В питейните води почти винаги се съ-

държат нитрати в различни концентра-
ции. Произходът им е различен: от раз-
лагането на органични материали, от 
валежи от атмосферата и преди всичко 
от азотни торове. Още по-голяма е въз-
можността за замърсяване на повърх-
ностните води. 

Нитрати и нитрити  
в месни продукти

От столетия месните продукти се кон-
сервират чрез прибавката на соли, обик-

новено натриеви нитрат или нитрит. 
Целта е да се предотврати развалянето 
им чрез образуване на токсина ботули-
нал (ботулизъм) под действието на ня-
кои бактерии и гранясване. Така се удъл-
жава съхранението им в сухо състояние 
и се запазват приятният им червен цвят, 
добър вкус и стабилна консистенция. Из-
ползването на нитрати като консервант 
на месни продукти все още не е забране-
но, тъй като чрез тях се преодолява раз-
пространението на различни болести, 
като ботулизъм.

Съдържанието на нитрати в различ-
ни източници се определят като нитра-
ти (NO3) или като нитратен азот (NO3-N) и 
това често е причина за недоразумения. 
Коефициентът за превръщане на NO3-N 
в NO3  =  х  4.4. Нитратите от различните 
източници (зеленчуци, вода, месни про-
дукти) действат върху организмите ади-
тивно (сумарно). 

Допустими концентрации  
на нитрати

ПДК (пределно допустими концен-
трации) са разработвани по култури, но 
приложението им е ограничено въпреки 
лекотата на аналитичното определяне 
(наличие на достъпни тестове). Причи-
на е трудната организация във веригата 
производители, тържища и пазари, как-
то и вземането на представителни проби 
за анализ. От друга страна, възможното 
токсично действие зависи не от концен-
трацията в отделни храни, а от приетите 
сумарни количества от различни източ-
ници. Например магданозът и целината 
акумулират много нитрати, но като под-

правки се консумират в малки количе-
ства и не са фактор за токсичност. Об-
ратно, зеленчуци като спанак, зеле и 
салати са с голям потенциал за акумули-
ране на нитрати и се консумират в голе-
ми количества. По-реална оценка за ни-
тратната токсичност е на база живото 
тегло. Почти съгласувано допустимото 
ниво е 5 mg NO3/kg живо на човек или 
животно.

В повечето страни сега е възприет 
мониторинг за нитрати само за листни 
и кореноплодни зеленчуци, като се при-
лагат, общо взето, високи стойности на 
ПДК. Например максимално позволено-
то съдържание на нитрати в страни на 
ЕС за салатите е 450 mg/kg. 

Максимално допустимото съдържа-
ние за питейната вода в САЩ, Европей-
ския съюз и България е 45  – 50 mg ни-
трати (NO3) на литър, или около 10 mg/l 
NO3-N. Според обобщени оценки при 
нормално хранене повече нитрати по-
стъпват в човешкия организъм чрез зе-
ленчуците и водата (около 90%) и само 
около 10% от месните продукти. 

Праговете за вредно съдържание в 
храните и фуражите се определят неси-
гурно, тъй като зависят от редица фак-
тори: възраст и здравословно състоя-
ние на организмите; количеството и 
скоростта на усвоените нитрати, при-
викването на съпътстващите други хра-
ни в дажбата и др. Еднократното усвоя-
ване на определено количество нитрати 
действа много по-силно, отколкото при-
емане на малки части в продължителен 
период от време. 

Продължава в следващия брой

 Проф. д-р ссн Петко Иванов
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От нашия кореспондент
Едно от най-големите предизви-

кателства пред днешните фермери и 
малки стопанства е да намерят най-
прекия път към най-голям брой по-
требители с възможно най-малко 
средства. Използвайки интернет, съз-
давайки свои сдружения и работейки 
активно за създаването на оригинал-
ни продукти, те все по-често успяват 
да станат видими и харесвани.

Още от края на 90-те години ико-
номиката и търговците неизменно се 
съобразяват с все по-бързо развива-
щите се онлайн магазини. Потреби-
телите са щастливи, че имат възмож-
ност 24 часа в денонощието, седем 
дни в седмицата да пазаруват само с 
един клик на мишката. Плаща се он-
лайн, поръчката пристига директно у 
дома или в офиса. 

Онлайн магазините дадоха без-
ценна възможност на малките фирми 
да предложат стоката си на по-голям 
кръг хора, без да се налага да пра-
вят големи инвестиции в помещения, 
персонал и складови площи. Освен 
това с помощта на специален софту-
ер търговците имат възможност сами 
да определят асортимента, както и да 
се справят със сметките, складовете и 
логистиката. Фермерите също откри-
ха предимствата на онлайн търговия-
та и започнаха да предлагат своята 
продукция чрез интернет. Само че, ко-
гато отличителният белег на продукта 
е неговата свежест, той трудно може 
да бъде транспортиран на по-голямо 
разстояние. Освен това при пазару-
ването на храни хората залагат много 
повече на личната преценка – те ис-
кат да видят и опитат. Затова и реги-
оналните фермерски пазари са попу-
лярно място не само за покупки, но и 
за срещи и обмяна на новини. Там се 
предлагат прясно набрани плодове и 
зеленчуци, клиентите имат възмож-
ност да вкусят някой нов регионален 
специалитет, пазарува се бързо и без 

излишни опаковки. Хората обичат да посе-
щават пазари, но информация за това кога, 
къде и какво се организира те търсят и на-
мират най-често в интернет. Всяка провин-
ция, всяка община, а и почти всяко сдру-
жение в Австрия има своите предпочитани 
сайтове, от които желаещите научават за 
предстоящите събития. Именно в мрежата 
био и регионални производители презен-
тират своите стопанства и продукция. Там 
те имат възможността с минимум средства 
да наложат своя имидж и да станат разпоз-
наваеми за повече хора.

Времената отдавна са се променили и 
повечето самостоятелни фермери са на-
ясно с предимствата, които предлагат он-
лайн пространството и социалните мрежи. 
Затова и те търсят различни начини, за да 
стигнат до по-голям кръг потребители и в 
същото време да останат верни на своите 
ценности и принципи, свързани с екологич-
но чисто и етично производство на храни.

Хранителни кооперативи срещу 
традиционни магазини

Не всеки любител на биохраните има 
възможност да отиде директно дo ферма-
та и да си купи продукти на място. Затова 
в последните години стават все по-попу-
лярни обединенията на производители в 
така наречените хранителни кооперативи 
(FoodCoops). Пълен списък със създадени-
те към момента кооперативи в Австрия съ-
що може да се намери онлайн. Те са обе-
динения на производители на екологични 
храни, които без междинен посредник 
продават продукти на крайния потреби-
тел. Така те се оформят като алтернатива 
на добре познатите супермаркети. В ко-
оперативите се предлагат здравословни, 
свежи, екологични и регионално произве-
дени хранителни продукти. В уебсайта им 
са представени производителите и пред-
лаганите продукти, разяснени са прави-
лата за поръчка и получаване на стоките. 
Предимствата за потребителите са повече 
от очевидни: поръчката се дава по интер-
нет, а продуктите се взимат веднъж в сед-
мицата на точно определено място. Така и 
продавачи, и купувачи спестяват време и 

пари, намаляват се транспортните разхо-
ди и разпиляването на храна. Плаща се на 
място и в брой. 

Поръчай онлайн в понеделник – 
вземи офлайн в петък

Чудесен пример за добре функциони-
ращ кооператив за хранителни продукти е 
Deutschlandsberg. Той е организиран като 
сдружение, а желаещите могат да избират 
между три вида членство – не се заплаща 
членски внос, но се изпълнява определена 
работа, свързана с дейността на дружество-
то; тези, които нямат време, могат да запла-
тят 48 евро годишен членски внос, а тези, 
които ще ползват услугите рядко, плащат 
еднократно минимална сума. 

Предлаганият асортимент е богат и об-
хваща не само хранителни продукти, но и 
млади растения, разсад и семена, хляб и 
хлебни изделия, подправки, сокове и сиро-
пи, ядки, натурална козметика.

Предварителната поръчка улеснява 
фермерите и те знаят какви стоки да под-
готвят, а от своя страна потребителите по-
лучават регионална и чиста храна в нужно-
то количество.

Кооперативът организира и биофестива-
ли, участва в събития от региона и така по-
пуляризира дейността си. Той се позицио-
нира като алтернатива на традиционните 
магазини. „Вместо да пазаруваме евтино, 
бързо и много, както ни призовават голе-
мите компании, ние предлагаме качествени, 
етично произведени, екологични регионал-
ни стоки”, обясняват членовете на сдруже-
нието на своята уебстраница. Тяхната кон-
цепция не поставя в центъра биохраните, а 
всичко, което е произведено при спазването 
на етични и екологични стандарти. „Храни-
телната индустрия се опитва да ни наложи 
„био” стоки от Южна Африка и Португалия, 
а забравя за малките регионални ферме-
ри, предлагащи изключително качествена и 
чиста храна.” Затова и тяхното мото е „Мисли 
глобално – купувай регионално”.

На подобна формула е заложила и Лу-
чия Швервахер с веригата магазинчета 
Lucias Laden. Купувачите поръчват нужни-
те хранителни продукти онлайн и ги взи-

мат опаковани в кутии в някое от мал-
ките магазинчета. Във Виена, Горна 
Австрия, Долна Австрия и Залцбург ве-
че има около 20 такива пункта за полу-
чаване на заявените продукти, като се 
залага изключително на био и регио-
нални храни. „Производителите доста-
вят само това, което е заявено в онлайн 
магазина. Така се редуцират разнася-
нето на продукция и излишните отпа-
дъци”, разказва Лучия Швервахер пред 
австрийското списание BIO. Поръч-
ките се правят във вторник, а готови-
те пакети се получават през уикенда. 
„Винаги съм искала да пазарувам точ-
но по този начин, за да спестявам вре-
ме и за да получавам само продуктите, 
от които имам нужда, при това директ-
но от производители, които познавам”, 
допълва младата жена. Многобройни-
те срещи с хора, мислещи по същия на-
чин, я убеждават в необходимостта от 
изграждането на междинно звено меж-
ду потребители и производители, кое-

то само да координира доставките, а не 
да се отразява на цените. Разработване-
то на концепцията и реализирането ѝ 
на пазара отнемат около година на Лу-
чия Швервахер, но вече три години тя 
успешно служи на биопроизводители-
те като мост към директните продажби. 
Тя е убедена, че малките производители 
нямат нужда от големи пазари и слож-
ни организации. „Всичко, от което те се 
нуждаят, е разпространение на инфор-
мацията, препоръчването им сред хо-
рата в региона и малко организация”. 
Създателката на Lucias Laden познава 
лично производителите и преди да ги 

покани в своя онлайн магазин, тя про-
учва внимателно условията във ферма-
та и методите на отглеждане на зелен-
чуци.

Класически супермаркет
Биопродуктите отдавна не са само 

малка част от асортимента на големи-
те вериги. Те уверено заемат все повече 
място на рафтовете, както и в отдела за 
плодове и зеленчуци. 

„В Австрия в търговията с хранител-
ни продукти дискаунтърите имат много 
голям дял и в него доминират собстве-
ните марки, особено в сегментите, кои-
то трябва да бъдат винаги на разположе-
ние, като млечните продукти например. 
На пръв поглед това може да звучи мно-
го обезкуражаващо за малките произво-
дители, но всъщност не е така”, коменти-
ра Андреа Грим, ръководител на катедра 
„Зелен маркетинг” в FH Wiener Neustadt. 
Тя пояснява, че биопродуктите идват ди-
ректно от големи производители и фер-

мери. Тук е и проблемът за малките сто-
панства, които поради своя ограничен 
капацитет не могат да отговорят на изис-
кванията на търговските вериги за обем 
на продукцията. 

Следвайки тенденциите на пазара, 
търговците се стремят да отговорят на 
все по-нарастващото търсене на реги-
онални и екологични продукти. Андреа 
Грим дава за пример филиал на мага-
зин от веригата Spar в град Визелбург. 
„Точно до раздела с пресни храни на 
много видно място са представени ре-
гионални продукти под марката „У до-
ма в Мостфиртел” (Мостфиртел е регион 

в Австрия, провинция Долна Австрия). 
Малките производители имат възмож-
ност да изложат там своите продукти и 
така да получат достъп до супермаркет, 
а магазинът от своя страна посреща оч-
акванията на своите клиенти за регио-
нални стоки.”

В провинция Тирол сдружение 
Bioalpin е разработило интересна идея, 
която дава чудесни резултати. Наред с 
традиционно произвежданите проду-
кти, експертите залагат и на иновации – 
изпробване на нови сортове, както и об-
лагородяване на вече познати продукти. 
Те се предлагат на пазара под собствена-
та марка на сдружението - Bio vom Berg 
(Био от планината). В планинския ланд-
шафт на Тирол земеделското производ-
ство е трудно и био продукцията е голе-
мият шанс на местните малки фермери 
да получат по-добри цени и пазари. Този 
проект намира подкрепа от търговската 
верига Mpreis, разпространена изключи-
телно в Тирол. Марката Bio vom Berg се 
продава в нейните магазини и така дос-
тига до много широк кръг потребители. 
Друго предимство за производителите 
са фиксираните цени, на които се пред-
лагат продуктите им, и помощта, която 
получават от опитни експерти при раз-
витието на нови продукти. В същото вре-
ме клиентите на магазините са доволни, 
че имат голям избор на висококачестве-
ни екологични стоки. За успеха на кон-
цепцията показателен е и фактът, че от 
40 фермери в началото днес повече от 
300 желаят да продават продукцията си 
чрез сдружение Bioalpin. Това естествено 
води и до разширяване на асортимента – 
към първоначалните основни продукти, 
мляко и сирене, днес вече се предлагат 
месо, яйца и различни видове хляб.

Трудно е да се плува в морето от сто-
ки и марки на пазара. Потребителите се 
оплитат в многобройните предложения 
и трудно отличават продукти. Малките 
и средните производители полагат все 
по-големи усилия, за да получат достъп 
до канали към крайния потребител и 
търсят всевъзможни начини да привле-
кат вниманието му. Онлайн платформи-
те осигуряват необходимата гъвкавост и 
за двете страни и се оказват удобен ва-
риант за фермерите да предлагат свои-
те стоки. Сътрудничество по специални 
програми с търговски вериги също е до-
бра възможност, стига да се изградят не-
обходимите връзки на регионално ниво. 
Технологиите се развиват, изискванията 
на консуматорите се променят и всички 
участници в търговията ще трябва да се 
адаптират към новите реалности.

 Елица Ценова 

BIO

Малките производители по пътя към 
големите пазари

Онлайн платформи помагат на фермерите да достигнат до потребителите

Лучия Швервахер (източник www.lucias-laden.at)

ВИЕНА - СОФИЯ
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AGROHUB.BG – Българският дигитален иновационен хъб за 
земеделие беше представен от Светлана Боянова, председател 
на Институт за агростратегии и иновации, по време на експерт-
ния панел от Форума на високо равнище за цифровото земеде-
лие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Събитието се проведе 
от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на българското 
председателство на Съвета на ЕС. Тридневният форум беше ор-
ганизиран от FAO - Организацията на ООН за прехрана и земе-
делие, Института за агростратегии и иновации, в партньорство с 
Министерството на земеделието, храните и горите.

„Ние от Института за агростратегии и иновации поехме тази 
изключително частна инициатива и бихме искали да ви пока-
ним да се включите в този Дигитален иновационен хъб“, обър-
на се към участниците във форума Светлана Боянова и призова 
„да се съберем на едно място заедно и да работим за внедрява-
нето на дигиталните иновации в практиката“. Тя поясни, че Ди-
гиталният иновационен хъб е фокусиран върху всички участни-
ци по цялата агро-хранителна верига.

Според Светлана Боянова проведеният форум на високо 
равнище е отправна точка за изготвянето на национална стра-
тегия за цифровизиране на земеделието и че той ще бъде една 
много добра подготовка за следващата Обща селскостопанска 
политика след 2020 г., в чиито приоритети ще залегне съвмест-
ната работа на фермерите, както и дигитализацията на земеде-
лието и агро-хранителния сектор.

Форумът на високо равнище за цифровото земеделие „За-
едно за силно цифрово земеделие“ беше открит от вицепре-
миера Томислав Дончев. Участие взеха министърът на земеде-
лието, храните и горите Румен Порожанов, еврокомисарят по 
цифровата икономика и общество Мария Габриел, министърът 
за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна 
Павлова и регионалният програмен ръководител на ФАО за Ев-
ропа и Централна Азия Раймунд Йеле. В политическия панел 
на дискусиите на 20 април, проведен в Зала 3 на Националния 
дворец на културата, участваха делегациите на Франция, Унга-
рия, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна 
гора, Бивша югославска република Македония и Турция.

„В земеделския сектор пакетът от традиционни предизвика-
телства е голям - обеми на произвежданата продукция, опазва-
не на околната среда, решаване на проблема с изхранване на 
европейското население с висококачествена храна, полезна за 
здравето, борбата с изменението на климата, системи и бюдже-
ти за субсидиране и подпомагане на сектора, живота в селски-
те райони. За да бъдем обаче в крак с пулса на времето, днес 
ние имаме нови предизвикателства. Нововъведенията се дви-
жат с такива темпове, че ако искаме поне да бъдем със съща-
та скорост, трябва да бъдем много бързи“, каза вицепремиерът 
Томислав Дончев. „Абсолютно недопустимо е да коментираме 
приоритетно индустрия 4.0, да говорим за връзките ѝ с обра-
зованието, с администрацията и т.н. и да не проведем същия 
разговор и за земеделието“, посочи още Дончев и допълни, че 
теми като роботика, изкуствен интелект, данни, интернет, все 
по-голямото приложение на широколентови цифрови комуни-
кации, сензорно задвижващи машини, микропроцесори и дру-
ги все повече ще бъдат част от селскостопанския сектор. 

Раймунд Йеле, FAO: Цифровизацията ще 
позволи земеделието да не изостава от 
всички останали сектори в икономиката

Регионалният представител на организацията на ООН за 
прехрана и земеделие (ФАО) Раймунд Йеле във встъпително-
то слово пред делегатите на форума посочи, че след намалява-
нето на глада в глобален мащаб сега за съжаление проблемът 
отново е на дневен ред – от 707 млн. души през 2015 г., засег-
нати от глада, очакванията са броят им да нарасне до 880 млн. 
души. Продължават и проблемите със здравословното хранене 
на децата и останалото население, лошото качество на храни-
те, преяждането и наднорменото тегло и съответните разлики 
по тези показатели в отделните региони на света. По думите на 

Йеле чрез използването на високите технологии може да се по-
стигнат целите на секторната структура в земеделието и всич-
ки програми - премахването на глада и нездравословното хра-
нене. Цифровизацията ще позволи земеделието да не изостава 
от всички останали сектори в икономиката, посочи още Рай-
мунд Йеле. Един от начините за подкрепа на дигитализацията 
е използването на ИКТ в земеделието. Той припомни, че през 
2006 г. ФАО е получила глобален мандат за подпомагане въвеж-
дането на високите технологии в земеделието. Организацията 
работи непрекъснато за осъществяване на иновациите. Той из-
тъкна и необходимостта да се предприемат мерки за по-устой-
чиви хранителни системи, както и инициативи на регионално 
ниво и изготвянето на национални стратегии.

Мария Габриел: По „Хоризонт 2020“ ще 
бъдат инвестирани над 100 млн. евро за 
цифровата трансформация на земеделието

„Новите цифрови технологии имат потенциала да направят 
революция в земеделието, като помогнат земеделската рабо-
та да стане по-точна, ефективна и устойчива. В периода 2018 - 
2020  г. по програмата „Хоризонт 2020“ ще бъдат инвестирани 
над 100 млн. евро за целите на цифровата трансформация на 
земеделието и около 40 млн. евро в персонализираното хране-
не“, каза по време на форума еврокомисарят по цифровата ико-
номика и общество Мария Габриел. 

„Тук съм, защото силно вярвам в потенциала на селските ра-
йони и защото цифровата 
трансформация засяга всич-
ки нас, а Европа отива извън 
своите граници. Земеделието 
е много важен сектор за раз-
витието на Европа и региона 
на Западните Балкани, а мо-
дернизацията и цифровиза-
цията имат реално израже-
ние в нарастване на конкурентоспособността, увеличаване на 
работните места и икономическия напредък в целия Европей-
ски съюз и на Балканите“, посочи Мария Габриел. 

Еврокомисарят се спря на предизвикателствата, пред кои-
то са изправени земеделците - да произвеждат с все по-малко 
все повече, да отговарят на нарастващото търсене на потреби-
телите, да се справят с климатичните промени и неустойчивите 
глобални пазари, и всичко това в условията на значителни про-
мени на цифрова трансформация. По думите ѝ ЕК е ангажирана 
да ускори внедряването на новите технологии в земеделието в 
услуга на европейските граждани и земеделци, на европейския 
бизнес и със стимулиране на инвестициите за свързаност.

Цифровизацията в земеделието е наш основен приоритет в 
рамките на дейността ни за единен цифров пазар в програма-
та „Хоризонт 2020“, подчерта еврокомисарят. За съжаление ци-
фровата пропаст между селските и градските райони е голя-
ма и едва 40 на сто от домакинствата в селските райони в ЕС 
имат достъп до бърз, широколентов интернет, срещу 70 на сто 
в градските, посочи тя. По думите ѝ това е огромно предизви-
кателство и за този проблем особено висока цена плаща земе-
делието, защото новите цифрови приложения ще изискват ско-
ростта, качеството и бързото реагиране, които могат да бъдат 
осигурени само с широколентов интернет. 

Еврокомисар Мария Габриел подчерта необходимостта от 
увеличаване на базата данни и хората, обучени да боравят с ди-
гитални продукти. В тази насока е и предложението до 2020  г. 
програмата за европейското кодиране да обхване 50 на сто от 

училищата в Европа. Мария Габриел изрази надежда, че институ-
циите, в които се формират бъдещите земеделци, ще се включат 
активно. Тя обърна внимание и на инициативата за дигиталните 
иновационни хъбове в селските райони, свързани със земедели-
ето. Това е мястото, където научните изследвания, новите техно-
логии и добрите практики и земеделците ще се срещат.

С помощта на технологиите от интернет на нещата са пости-
жими по-високи реколти и продукти с по-високо качество. Упо-
требата на пестициди и торове ще бъде намалена. Ще има и по-
добра проследяемост на храните и съответно по-голямата им 
безопасност, подчерта еврокомисарят.

Лиляна Павлова: Ако сме единни, ще 
успеем заедно за силно дигитално 
земеделие

„Във времето, в което живеем, дигиталните технологии вече 
са реалност, а не въпрос на избор. Затова – за да не бъде земе-
делието догонващо, форуми като този са изключително важни, 
тъй като на тях трябва да посочим кои са проблемите и кои са 
решенията.“ Това заяви министър Лиляна Павлова на форума 
на високо равнище „Заедно за силно цифрово земеделие“. 

„Не се правят често форуми, които касаят дигиталната тран-
сформация и дигитализацията на земеделието, а трябва и е не-
обходимо“, посочи министър Павлова и благодари на органи-
заторите за инициативата. „Възможностите днес са големи, 
затова от нас зависи да фокусираме усилията си и да направим 
електронна агристратегия, или стратегия за дигитализацията. 

Трябва да инвестираме в широко-
лентовия достъп, да подкрепим ино-
вациите в сектора и дейностите му, 
тъй като за нас е важно да имаме ка-
чествени храни и производство“, за-
яви министър Павлова. 

„През 2020 г. при 9 от 10 души ще 
се изискват дигитални умения, кое-

то означава активна преквалификация и дигитализация. По та-
зи причина част от приоритетите, по които работи българското 
председателство, са под наслова „Дигитална трансформация и 
умения“, каза още министър Павлова. Тя подчерта, че 2018 г. е 
времето, в което не само анализираме и обсъждаме, но и пра-
вилно трябва да планираме къде искаме да бъдем през 2030 г. 
„Радвам се, че именно по време на българското председател-
ство вървят тези дебати. Сега е времето, в което да постигнем 
не само политическо съгласие, но и да навлезем в експертни-
те дискусии. България може да допринесе много – и като екс-
пертиза, и с опита си! Мотото на председателството ни е „Съе-
динението прави силата“, защото, ако искаме да бъдем заедно 
за силно дигитално земеделие, ако сме единни, ще успеем“, зая-
ви министър Павлова пред препълнената зала 3 в НДК.

Румен Порожанов: България ще 
разработва национална стратегия за 
цифровизиране на земеделието

Необходимо да бъдат осъществени координирани дейст-
вия между отделните министерства за разработване на На-
ционална стратегия, която да формира политиката за цифро-
визиране на земеделието и агро-хранителния сектор или 
т.нар. „Земеделие 4.0“ - земеделие от четвърто поколение. Тя 
трябва да е на база на Концепцията за цифрова трансформа-
ция на българската индустрия и в диалог със земеделския 
бранш и IT бизнеса.

Тридневен форум на високо равнище 
за цифровото земеделие събра над 280 

участници от ЕС и Западните Балкани в София

 
Предпремиера на българския дигитален иновационен хъб за земеделие

Цифровата трансформация засяга всички нас,  
а Европа отива извън своите граници.
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Ако черно-шарените и червено-шаре-
ните крави са „млекоцентралите“ и заслу-
жават искрено възхищение, все пак зри-
телите туристи се трупаха най-вече пред 
боксовете с будещите страхопочитание 
мощни бици, особено от месодайните по-
роди. Наистина впечатляваха биците от 
породите пиемонт и кианина с тегло око-
ло тон, а някои и доста повече, докарани 
от ветеринаря Кирил Богданов от Ковачи-
ца, Община Лом. Също бици за разплод от 
месодайната порода блек ангъс предста-
ви фирма „Трейс Ангъс фарм“ ЕООД от с. 
Доктор Йосифово, Монтанско. Собстве-
никът Борис Лазаров обяснява, че месото 
от тази порода е номер едно в света, тър-
сено от ценителите заради уникалните му 
вкусови качества. Положението с българ-
ския пазар обаче е различно: телешкото 
месо е далеч от масовия потребител. Вяр-
но, че вкусът се възпитава, но липсата на 
качествено месо на прилична цена спъва 
потреблението. Според Борис Лазаров, 
за да се оформи траен сектор на пазара, 
е необходимо да се създаде асоциация 
от група производители и прекупвачът 
да престане да бъде важната фигура. От 
три години Лазаров има ферма със 176 
животни, основно за разплод. Предлага 
качествени бикове на всички, желаещи 
да се занимават с месодайно животно-

Ще се срещнат ли дребните 
животновъди с дребния потребител

ЗООШОУТО

СЛЕД НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018

въдство. Смята, че това животновъдство 
все още не е развито в България, но има 
перспектива. „Щом го правят в евро-
пейските страни и след като ние има-
ме по-добри условия от тях, би следва-
ло да става и при нас, казва той. Това, че 
аз имам 170 животни като бизнес, не оз-
начава нищо. Би следвало месодайното 
животновъдство да се развива в нацио-
нален мащаб...“ Специалистите твърдят, 
че в последните години то се развива 
интензивно, но истината е, че 

Същото е положението с  
овчето и агнешкото, а пък ярешко 

не се и появява
„Овче месо не се харчи, агнешкото 

върви по празниците“, оплаква се Стефан 
Димов от с. Стряма, Пловдивско, който 
отглежда около 40 овце от маришката по-
рода. Отделно, че мандрите също прецак-
ват животновъдите с цена за литър около 
лев, докато в магазина кофичка от 400 г 
овче кисело мляко е около 2 лв. („Бонусът“ 

за потребителя е, че то не се разваля –  
поне месец, ако не и повече.) Като човек 
с досег до възрастни хора, които искат да 
си припомнят вкуса на своето детство, съм 
търсила шилешко, овче или овнешко месо 
по магазините и не съм намирала. Тоест на 
българския пазар това месо и неговият по-
требител хич не се и срещат. А пък от Асо-
циацията за развъждане на месодайната 
порода ил дьо франс от години говорят, че 
породата има страхотен потенциал за раз-
витие в България и мнозина овцевъди ве-
че предпочитали месодайното пред млеч-
ното направление. Дано стопаните на тези 
овце да намират добър пазар в чужбина, 
но може би асоциацията следва да подпо-
могне малко сдружаването на своите чле-
нове в създаването на магазинчета или в 
достъпа им до големите търговски вериги. 

Стопаните на местни породи, разбира 
се, също хвалят добрите качества на жи-
вотните си, които са универсални, но и 
при тях проблемите са същите. Емил Кей-
башиев от гр. Костандово, Пазарджишко, 
отглежда между 500 и 600 овце от сакар-
ската порода. „Сега внасят изкуствени по-
роди, хората отвикнаха от истинския вкус. 
На това животно и месото му е истинско, и 
всичкото му е истинско. Балкански живот-
ни, целогодишно са на паша.“ Довел е на 
изложението кочове с прекрасна вълна, 
почти като на лама (за която май нямало 
изкупуване). 

Така или иначе, на пазара овче месо ня-
ма, но какво да кажат пък производите-
лите на ярешко. Според диетолозите то е 
по-качествено и по-полезно от агнешко-
то. Ивайло Цветанов, ветеринарен лекар 
на ферма край Пършевица, Врачанско, 
е довел на изложението алпийски кози, 
красиви като антилопи. Във фермата се 
отглеждат 420 животни. Интерес към по-
родата имало, търсят се мъжки разплод-
ници. Обаче реализацията на козето мля-
ко е трудна, а козе месо в магазин не се 

вижда. „Вероятно се продава ярешко, но 
като агнешко“, казва д-р Цветанов. 

Няма ги на масовия пазар овчето, 
козето и биволското мляко

В някои вериги магазини по изключе-
ние може да се види овче или биволско 
кисело мляко. В същото време майките на 
все повечето деца с алергия към белтъка 
на кравето мляко се чудят откъде да на-
мерят мляко, различно от кравето с кон-
серванти. И то на фона на протестите на 
фермери от различни краища на страна-
та, които страдат от липса на изкупуване 
на овчето мляко, да не говорим за козето. 
Диана Христова, която е ветеринар и от 5 
години работи във фирма „Мурра – 2002“ 
ООД в с. Лозенец, Ямболско, представи на 
изложението малакини от породата бъл-
гарска мурра. Във фермата има над 600 
животни за мляко. Засега млякото се про-
дава на млекопреработвателна фирма. Но 
ако отворите темата в интернет, ще събе-
рете масово недоволство от хората, които 
вече дори на Шипка и Беклемето не могат 
да ядат биволско кисело мляко от ферма, а 

В историята е и тазгодишното Национално изложение по животновъдство 
в Сливен (27 – 29 април). На него всеки видя или представи това, което искаше: 
селскостопанските специалисти – докладите си (международната научна кон-
ференция в рамките на изложението, под знака на българското европредседа-
телство, бе мащабна – над 30 лектори от над десет държави, дано да е била и 
полезна за многобройните участници); министър Румен Порожанов – политика-
та на ведомството си, което обещава съвсем скоро да отдели истинските млеч-
ни продукти от ментетата; животновъдните асоциации – идеята да направят 
мястото на изложението край Сливенските минерални бани постоянно дейст-
ваща борса за добитък... Над 700-те елитни животни, повечето готови да ста-
нат мис или мистър в своите категории, не се изказаха за впечатленията си, а 
техните стопани бяха само малко по-словоохотливи. Защото от години журна-
листите ги питат едно и също и те от години отговарят почти едно и също. 
(Доколкото има различия в отговорите, те идват от различията в двете групи: 
големи животновъдни ферми, оформили се и развиващи се предимно с европейски 
пари, и дребни селски стопани, разчитащи на държавната субсидия.) Но посети-
телите на изложението, които са и потребители на селскостопанска продук-
ция, също задават въпроси. Например

Кога в нашите магазини ще има качествено телешко на достъпна цена?

предлагано в кофички – естествено с голя-
ма трайност, което знаете какво означава... 

Доста от животновъдите ни вече са хо-
дили по ферми в чужбина и обясняват как 
в Италианските, Френските или Швейцар-
ските Алпи стопаните на животни са си 
оборудвали малки мандрички с магазин-
чета и предлагат мляко, сирене, пастър-
ма и други продукти от своите стопанства. 
В България засега е развита основно раз-
носната търговия на сурово краве мляко, 
и то главно от животновъди, които не са 
регистрирани по наредбата за директни 
доставки. В последните месеци национал-
ният омбудсман, евродепутати, лидери на 
партии и дори министър-председателят 
водят активна кампания за изравняване 
качеството на храните, внасяни в Бълга-
рия, с това в старите държави от Европей-
ския съюз. А не е ли по-добре да набле-
гнем върху възможността качествените 
български селскостопански продукти да 
стигат безпрепятствено до българския по-
требител, че сетне да се борим за няколко 
процента какао повече в шоколада, вна-
сян в България?

 Йорданка Раданчева

Роко от породата симентал, ИАСРЖ

Д-р Диана Христова от 5 години се грижи за малакини от породата българска мурра

Стефан Димов представи кочове от породата вакла маришка овца Алпийските кози от Врачанско  Сакарските кочове на Емил Кейбашиев
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Документът трябва даде зелена свет-
лина за изграждането на необходимата 
инфраструктура за цифровата трансфор-
мация на земеделието и да предвиди 
конкретни мерки за тази трансформа-
ция. Това заяви министърът на земеде-
лието, храните и горите Румен Порожа-
нов по време на министерския панел от 
Форума на високо равнище за цифрово-
то земеделие „Заедно за силно цифрово 
земеделие“. Той посочи, че в стратегията 
следва да бъде заложено минимум след-
ното:

 Въвеждането и усвояването на нови-
те технологии изисква нови умения 
и знание от фермерите. Поради това 
повишаването на информираността 
и организирането на обучения на ре-
гионално ниво е от съществено зна-
чение.

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

 Специален фокус върху обновяването на поколенията и ро-
лята на младите хора за целенасочено внедряване на диги-
талните технологии в земеделския бизнес.

 Развитие на т.нар. дигитални иновационни хъбове и в 
област та на селското стопанство в Европа, които дават въз-
можност за достъп до най-новите знания, опит и технологии 
за тестване и иновации.

 Достъп до финансиране: По Програмата за развитие на сел-
ските райони съществува възможност с подмярка 16.1. „Под-
крепа за сформиране и функциониране на оперативни гру-
пи“ в рамките на Европейското партньорство за иновации да 
се внедряват и дигитални иновации в земеделските стопан-
ства.

„За да отговорим на глобалните икономически процеси и 
предизвикателства, както и да повишим конкурентоспособност-
та на Европа, е необходимо стимулиране на адаптацията на Об-
щата селскостопанска политика към бързо променящия се свят 
на дигиталните технологии и решения. От особена важност е 
стимулирането на цифровите иновации и приложения в сел-
ското стопанство, в качеството им на фактор за устойчив растеж 
и повишаване на добавената стойност. Това ще има съществен 
принос към справянето на ЕС с предизвикателства, свързани с 
продоволствената сигурност и въпросите на околната среда, ка-
то в същото време ще създаде стабилна основа за интензивен и 
устойчив растеж в дългосрочна перспектива“, подчерта Порожа-
нов.

2gether 4 Strong Digital Agriculture
В тридневното събитие участваха фермери, представители на 

академичните среди, консултанти в селските райони, неправител-
ствени организации, оперативни групи, сформирани и функцио-
ниращи по Европейското партньорство за иновации ЕПИ-АГРИ от 
Германия, Финландия, Испания, Португалия, Италия, както и при-
мери за дигитални иновации от Западните Балкани.

В концепцията на форума бяха поставени следните основни 
цели - повишаване на осведомеността за потенциала на цифро-
вите технологии в селското стопанство; обсъждане на възмож-
ностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на 

селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчава-
не на диалога между заинтересованите страни на национално и 
регионално равнище сред земеделските стопани и производи-
телите, политиците и лицата, отговорни за вземането на реше-
ния, компаниите от частния сектор и разработчиците на техно-
логични решения, научните изследвания, академичните среди, 
консултантските услуги, гражданското общество и младежта.

Обмяна на добри практики
В практическата част на форума участниците обмениха добри 

практики за прилагане на програмата в областта на цифровите 
технологии в европейския регион както на държавите - членки 
на ЕС, така и на държавите от Западните Балкани, включително 
модела за отворени иновации и оперативни групи за Европей-
ско партньорство за иновации, използването на платформи за 
множество участници и системи за обслужване на едно гише.

В първия ден от провеждането на тридневния форум бяха 
посетени три ферми – в с. Поповица, общ. Садово, Ихтиман и с. 
Кубратово, в които можеха да се видят в действие дигитални ре-
шения, които вече се прилагат. Подбраните различен вид сто-
панства – големи, малки, животновъдни, картофопроизводство, 
зърнопроизводство, дадоха възможност на участниците да до-
бият представа какви са ползите от използването на такива ди-
гитални решения. В рамките на Farm visit tour бяха демонстри-
рани софтуери при доене на кравите и за хранене на животни. 
Беше показано също как може да се разреши проблем с преов-
лажняване на почвата при картофопроизводството, а също така 
и обмяна на информация в реално време при работа на тракто-
ри, свързани в мрежа.

Цифровата трансформация на земеделието с елементи на ро-
ботиката, изкуственият интелект, големите данни, интернет на 
нещата, както и все по-голямото приложение на широколенто-
ви цифрови комуникации, сензорно задвижвани механизми, 
микропроцесори и облачно базирани ИТ системи неминуемо 
ще бъдат част от агро-хранителната верига в следващите пет 
- десет години. Но къде е мястото на българското земеделие в 
общата картина на дигиталната икономика? Предвид своите да-
дености и тенденциите от последните години страната ни има 
огромен потенциал да се превърне в дестинация, където модер-
ните технологии и производството на суровини и храни рабо-
тят в печеливша симбиоза. Форумът е първата сериозна крачка 
към интензифициране на отношенията между заинтересованите 
страни с оглед насърчаване на цифровата трансформация на аг-
ро-хранителния сектор в България. 
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42-43 Таблица: Площи с билки и 
диви плодове в България

Година Площ (ха)

2007 397 354

2008 489 083

2009 401 425

2010 546 195

2011 543 655 

2012 472 700

2013 678 025 

2014 694 251 

2015 901 617

2016 307 995 
Източник: МЗХГ, Агростатистика 

ЕНЬОВДЕН

България става мащеха за своите билки

2016 г. Най-голям дял от тази група кул-
тури заемат площите с лавандула, кои-
то възлизат на 4499 ха, следвани от те-
зи с кориандър с 4492 ха и резене с 3627 ха.

Другата съществена причина за нама-
ляване на площите с билки и диворастя-
щи плодове, които не попадат в систе-
мата за контрол, е значителното нара-
стване на биологичното земеделие, зара-
ди което се сменя предназначението на 
земята – от площи извън системата на 
контрол в площи, подлежащи на систе-
мен контрол, които само през 2016 г. са 
нараснали с 37% - от 118 571 ха до 162 
352 ха.

Поминък за повече от 250 000 
души

По различни източници със сезон-
на дейност по събиране на билки се за-
нимават около 250 000 души, повечето 
от които в региони с висока безработи-
ца. В момента билкарството се е пре-
върнало в поминък за над 250 000 души. 
Най-добрите берачи успяват да си дока-
рат между 50 и 70 лева на ден, но много 
от тях се оплакват от постоянно спадащите изкупни цени. 
Като пример се сочи много популярният напоследък блатен 
тъжник, който помага при костно-ставни болки, при висо-
ко кръвно налягане, обриви и някои алергии, които са най-чес-
то срещаните заболявания сред българите. През 2016 г. тъж-
никът е изкупуван по 4 лв. за килограм, през следващата пада 
до 3 лв./кг, а през настоящата сигурно ще падне още. Билката 
се бере през летните месеци юни и юли.

Сред най-търсените билки са градинският чай (между 3,50 
и 5 лв./кг изкупна цена), медицинската лайка, която доминира 
в Южна България и за суха заготовка се плащат до 12 лв./кг. 
На традиционно високо търсене се радват ментата и лаван-
дулата, като изкупната цена достига 7 лв. и 5 лв., но тази го-
дина специално за лавандулата цената може и да падне заради 
увеличените площи с маслодайната култура. На сравнително 
висока изкупна цена се предлагат чубрицата и билката бабини 
зъби. Най-скъпо се изкупуват през последните две години бли-
залцата от есенен минзухар, като в някои изкупни пунктове 
се приемат и за 70 лева за килограм.

Популярността на есенния минзухар нарасна, след като бе 
установено, че действа като ободряващо средство и дори ка-
то афродизиак при мъжете, не само като екологичен оцвети-
тел в сладкарството.

Според председателя на Съюза на билкарите и производи-
телите на живи храни в България Емил Елмазов от Велико 
Търново най-търсен, но и най-трудно се намира „библейският 
цар на билките – мандрагората“. Това лечебно растение е поч-
ти напълно изчезнало в цяла Европа, но с богата историческа 
слава. Билкари твърдят, че в един древен ръкопис мандрагора 
е представена като Дървото на познанието, от което Адам 

и Ева откъснали забранения плод. Друго-
то растение, което се свързва с езотерич-
ните ритуали за енергийно пречистване 
от отрицателни влияния, е обичниче.

Държавна недостатъчност
Въпреки че има специален Закон за ле-

чебните растения, който урежда управле-
нието на дейностите по тяхното опаз-
ване и устойчиво ползване, включително 
събирането и изкупуването на получава-
ните от тях билки, има още пет закона, 
в които са регламентирани различни до-
пълнителни дейности, свързани с билки-
те. Например в Закона за концесиите са 
регламентирани проучването, разработ-
ването, добивът и използването на лечеб-
ните растения на континенталния шелф 
и в изключителната икономическа зона на 
страната, които да се възлагат на конце-
сия.

Освен това според браншовите ор-
ганизации на билкарите управлението и 
контролът на дейностите по опазване и 
устойчиво ползване на лечебните расте-
ния, както и на дейностите по тяхното 

култивиране, са размити, тъй като се осъществяват децен-
трализирано от: министъра на околната среда и водите и на 
земеделието, храните и горите; областните управители; кме-
товете на общините; директорите на дирекциите на нацио-
налните паркове; изпълнителния директор на Изпълнител-
ната агенция по горите; директорите на държавните горски 
стопанства и на държавните ловни стопанства.

От бранша предлагат по-опростена вертикална схема и 
най-важното - въвеждането на билкарски билет, както е при 
рибарите и ловците, за да се изсветли дейността по верига-
та събиране, предаване, съхранение и обработка на лечебни-
те растения. По този начин, освен че ще се осъществява по-
прецизен контрол, ще бъде и разпределена тежестта на дър-
жавните такси. В момента те не се плащат от берачите, а 
от билкозаготвителите – фирмите, които изкупуват и об-
работват билките. 

Има и призив за премахване на таксите, които не носят 
съществени приходи в бюджета, така както са направили в 
конкурентните на България страни в билкарството като Ру-
мъния, Полша, Босна и Херцеговина, Албания. Там няма такси. 
С въвеждането на билкарския билет всички събирачи ще бъ-
дат задължени да платят еднократно определена сума и да 
подновяват билета си през определен период от време. По-
добни призиви идват предимно от млади хора, които се зах-
ващат с бизнеса с лечебните растения и се сблъскват с нело-
ялна, а понякога и с агресивна конкуренция от страна на пред-
ставители на малцинствените групи.

 Боряна Вулова

И тази година на 24 юни по традиция в 
България ще се чества най-големият ле-

тен празник – Еньовден, който от 1994 г. е 
обявен за ден на българското лекарство и за про-
фесионален празник на родните фармацевти и козметици. В 
далечното минало Еньовден е бил по-известен като ден на 
билкарите и народните лечители.

Оттогава се спазва и ритуалът, с който започва празни-
кът навсякъде - да се събират билки. Народните лечители 
твърдят, че набраните рано сутринта на Еньовден, още пре-
ди да се вдигне росата, лечебни треви са най-лековити. Също 
традиционно на този ден се прави и своеобразна 

равносметка
която през последните години според Българската асоциация 
на билкарите и гъбарите показва, че държавата е загърбила ед-
но от самородните си богатства и се е превърнала в мащеха 
за своите билки. У нас има над 700 вида билки, повечето от 
които са включени в Списък към специализирания Закон за ле-
чебните растения, а около 250 от тях се експортират. То-
ва отрежда на нашата страна първо място в Европа по из-
нос на билки. 

Има и забранени за бране лековити растения заради запла-
ха за тяхното изчезване. Сред тях са корен от бял оман, ме-
дицинска ружа, както и такива с ограничителен режим – ла-
заркиня, божур и други. Всяка година министърът на околна-
та среда и водите утвърждава списък на лечебните растения 
под специален режим на опазване и ползване, за да може кмето-
вете да контролират билкозаготвителните пунктове, къде-

то се изкупуват набраните билки. Освен 
това по смисъла на Закона за лечебните расте-

ния министърът на околната среда утвърждава и коефи-
циенти за превръщане на количествата билки от свежо в 

сухо тегло след съгласуване с научни и браншови организации.
В същото време сме свидетели на постоянно увеличаващ 

се интерес към лечението на различни болести с билкови про-
дукти и естествени природни средства, но при постоянно 
намаляване на регистрираните народни лечители.

За заклетите билкари лечебните треви и горски плодове 
още от древността оказват влияние върху атмосферата на 
всеки дом, правят стопаните му по-спокойни и по-успешни. 
Тези растения предпазват от негативна енергия, но те са и чу-
десен помощник в кухнята, защото придават апетитен аро-
мат на много ястия. 

Защо намаляват площите с билки
След пика през 2015 г. екологично чистите некултивирани 

площи от сертифицирани екологично чисти райони, от кои-
то се събират билки, диворастящи плодове и гъби, рязко на-
маляват през 2016 г., до 307 995 ха (виж таблицата), и са под 
обемите през 2007 г. Данните от последния Годишен доклад за 
състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. на МЗХГ 
сочат, че през 2015 г. са отчетени 307 995 ха, или близо три пъ-
ти повече от площите през 2016 г. Това се дължи на значител-
ното увеличение на площите с ароматни култури, медицин-
ски растения и подправки, много от които се обработват с 
машини и за които се получават повече субсидии. Тези площи 
нарастват с над 60% от 11 456 ха през 2015 до 18 089 ха през 



От бранша предлагат по-
опростена вертикална схема 
и най-важното - въвеждането 

на билкарски билет.





44 | АГРОБИЗНЕСЪТ 45 2018 ЮНИ  |



 Пенка Каменова

от стр. 10  

Въведение
Словения е част от Австро-унгарската империя до разпадането 

на същата в края на Първата световна война. През 1918 г. словен-
ците влизат в състава на мултинационалната държава Югославия. 
След Втората световна война Словения стана република на обно-
вената Югославия, която макар и комунистическа се дистанцира от 
ръководството на Москва. Недоволни от доминирането на сърби-
те във властта на държавата, словенците успяха да установят неза-
висимост през 1991 г. след кратка 10-дневна война. Историческите 
връзки със Западна Европа, силната икономика и стабилната де-
мокрация помогнаха за превръщането на страната в модерна дър-
жава. Словения се присъедини към НАТО и ЕС през пролетта на 
2004 г.; към еврозоната и Шенгенската зона през 2007. 

Обща информация
Словения е малка страна с територия 20.3 хил. км2 и население 

2.064 млн. Разположена е в крайната северозападна част на бивша 
Югославия. Непосредствено на юг край Алпите между Австрия, 
Хърватия и Италия се намира алпийско-планинската част на Сло-
вения. В останалата територия се редуват планини и долини с мно-
жество реки. Средната надморска височина е 492 м, а най-високата 
точка е връх Триглав с 2861 м.

Климатът варира от средиземноморски в крайбрежието на Ад-
риатическо море, умерено континентален в низините и планински 
във високата алпийска част на страната.

Населението е с гъстота 111.2 души/кв.км и положителен ръст 
от 0.15%. Средната възраст от 35.4 години е относително ниска, а 
продължителността на живота средно 74.5 години. 

Икономика
С отлична инфраструктура, добре образована работна сила и 

стратегическо местоположение между Балканите и Западна Ев-
ропа, Словения има един от най-високите БВП на глава от населе-
нието в Централна Европа, въпреки претърпяната продължителна 
рецесия през периода 2008-2009  г. от световната финансова кри-
за. Словения стана първият член на приетите през 2004  г. страни 
на ЕС, която беше приета плавно и гладко в еврозоната (1 януари 

2007  г.) и осъществи стабилен политически и икономически пре-
ход.

Номиналният БВП на Словения през 2016  г. е 39.8 млрд. евро, 
което е само със 17% по-малък от БВП на България. На глава от на-
селението 19.3 хил. евро (23.9 хил. като покупателна стойност) - съ-
ответно 2.9 и 1.76 пъти по-голям от стойностите на България. 
Страната се справи успешно с последствията от икономическата 
криза и след 2012 г. преживява стабилен ръст на БВП, достигнал до 
4.6% през 2017 г. Силният ръст на износа и увеличеното потребле-
ние стимулират търсенето на работна ръка и спад на безработица-
та.

Словения има развита автомобилна индустрия с производство 
на коли „Рено”, както и за производство на бяла техника от извест-
ната марка „Горение”. Положително влияние за развитие на иконо-
миката на страната са тесните връзки с Австрия и Италия.

Основни показатели на земеделието
Използваема земеделска земя. Словения разполага само с 4.858 

млн. дка земеделска земя, представляваща 23.9% от територията. 
Орната земя е 1.727 млн. дка, трайните зелени площи 2.849 млн. 
дка, а трайните насаждения - 273 хил. дка.

Земеделски стопанства. Според Farm structure survey (2013) бро-
ят на земеделските стопанства е 72.4 хиляди, с около една четвърт 
по-малък в сравнение с 2000 г. 

Стандартното земеделско производство по единни базови цени 
за 2016 г.е 1009.2 млн евро.

Работещи в земеделието. Броят на постоянно ангажираните в 
селското стопанство според обзора е 346 хил., с една трета по-мал-
ко от преди 10 години. В земеделието са ангажирани 3.2% от обща-
та работна сила.

Селскостопански животни. Броят на животните, изразен като 
животновъдни единици (LSU), е 488.8 хил., равен на Латвия и по-го-
лям само от Естония, Кипър и Люксембург.

В Словения селското стопанство е мултифункционално. Това е 
исторически и природно обусловено. Характерно е създаването 
на малки фермерски стопанства, които произвеждат за пазара тип 
бутикова висококачествена храна.

Структура на земеделските стопанства
Структурата на словенското земеделие се различава от повечето 

страни на ЕС, по-специално на България, Чешката република, Сло-
вакия и др., в които е налице силна поляризация в собствеността и 
ползването на земеделската земя (фиг. 1). 

За разлика от тях в словенското земеделие доминират стопанствата 
в категориите 50 - 100 и 100 - 200 дка, които сумарно са 58.1% от земе-
делските стопанства и 46.9% от земеделската земя. Категорията на най-
едрите стопанства над 1000 дка е само 0.7% от земеделската земя.

В Словения субсидиите не са на площ, а на ферма, в зависимост 
от това какво се произвежда в стопанствата. Словения и България 
имат различни видове плащания, защото в Словения стопанствата 
са със смесено направление на производство, без специализира-
ни ферми, занимаващи се само с едно производство. Подготовката 
за влизане в ЕС и приложението на ОСП са на високо ниво и няма 
спрени субсидии. Съществен шок е имало в преработвателната про-

мишленост. 

Стойност на земеделското производство
За разлика от България и други страни на ЕС в Словения домини-

рат дребните и средните земеделски стопанства
Словения е относително малка страна в сравнение с България, а 

именно 5.44 пъти по-малка като територия, 3.5 пъти като население 
и 9.6 като използваема земеделска земя. Брутната стойност на зе-
меделската продукция на словенското земеделие е 1187 млрд. евро 
и е 2.83 пъти по-малка от тази на българското. Отнесена към 1 дка 
земеделска земя обаче, тя е около 3 пъти по-голяма (табл. 2), а към 
глава от населението е с 14% по-висока.

Отношението на растителна към животинска продукция на Сло-
вения 55:45% е добре балансирано, което говори за по-добро раз-
витие на животновъдството и по-пълна реутализация на расти-
телните продукти в по-пълноценни животински в сравнение с 
България (75.3 : 24.7%).

Специфика на растениевъдството
Растениевъдството на Словения се характеризира с по-добра ди-

версификация в сравнение с българското. Сборът на зърнени жит-
ни и маслодайни култури е само 18.2% от растителното производ-
ство в сравнение със 78.5% за българското. Общото производство 
на зърнени житни е само 624 хил. тона (8.7 млн. тона за България), 
което доминира царевицата с 339 хил. тона , следвана от пшеница-
та и ечемика съответно със 163 и 91.7 хил. тона. Средните добиви са 
по-високи от нашите (царевица 951 кг, пшеница 517 кг ечемик 473 
кг/дка). Производството на овес и ръж е нищожно (данните са за 
2016 от Faostat). 

За отбелязване са по-високите относителни дялове на фураж-
ните култури, свежи зеленчуци и плодове в растителното произ-
водство. В зеленчуковото производство доминират листните, ко-
реновите и зелевите видове, докато това на плодове е по-малко. 
Производството на маслодайните рапица и слънчоглед е много 
малко и консумацията се задоволява от внос. Продукцията на кар-
тофи от 91 хил. тона е относително по-голяма от нашата. Специфич-
но е известно производство на маслини край адриатическото край-
брежие.

Специфика на животновъдството
С обем от 488.8 животновъдни единици (LSU) животновъдство-

то е много по-добре развито в сравнение с България. От-
несено към размера на територията, земеделската зе-
мя и населението, броят на селскостопанските животни 
на Словения е значително по-голям от България (говеда 
484 хил., свине 109.4 хил., птици за угояване 3.5 млн., ов-
це и кози 136 хил). 

Относително млечното производство на Словения, 
основно краве, е значително по-добро от нашето. Броят 
на млечните крави е 109 хил., средната млечност на кра-
ва е 6024 кг и общото производство е 650 хил. тона (за 
България – съответно 279 хил., 3653 кг и 1.019 млн. тона). 
Страната не е имала проблеми с квотната система при 
млякото. Подобно положително за Словения е сравне-
нието в месното производство.

 Проф. дсн Петко Иванов

Табл. 1. Стойност на земеделското производство на 
Славения по сектор и култури

Страна Обща млн. евро Евро на дка Евро на жител

Словения 1 167 2162 530
България 3 307 71.1 465

Табл. 2. Стойност на земеделската  
продукция

Фиг. 1 Процентно разпределение на земеделските стопанства и 
земеделска земя в Словения

Земеделието на Словения
Словения – пример на успешно земеделие в малка полупланинска страна

АГРОСВЯТ

Характерен ландшафт на селски район в Словения

Фигурата е съставена по данни от Faostat
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% стопанства % земеделска земя

Компоненти  
на производство

Милиони  
евро

% от 
Словения

% от  
ЕС-28

Общо земеделско  
производство 1 167 100.0 0.3

Растително производство 642 55.0 0.3.3
Житни култури 82 12.7 0.2
 Пшеница 22 3.4 0.1
 Ечемик 11 1.7 0.1
 Царевица зърно 42 6.6 0.5
 Други житни 6 0.8 0.3
Индустриални култури 35 5.5 0.2 
 Маслодайни 18 2.8 0.2
 Протеинови култури 1 0.1 0.0
Фуражни култури 177 27.6 0.7
Зеленчукови и градински 120 18.7 0.2
 Картофи 21 3.3 0.2
 Плодове 84 13.1 Д.3525
Животновъдно  
производство 525 45.0 0.3

Животни 305 58.1 0.3
 Говеда 151 28.7 0.5
 Свине 43 8.2 0.13
 Овце и кози 9 1.8 0.2
 Птици 97 18.5 0.5
Животински продукти 220 41.9 0.4
 Мляко 155 29.6 0.3
 Яйца 38 7.2 0.4
Брутна прибавена  
стойност 463
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БАСФ ви предлага две решения, които 
гарантирано ще увеличат добивите ви:

Ретенго – мултикроп фунгицид за слънчоглед, бобови и 
царевица, за контрол на болести и по-добра физиология.

Пиктор – безспорен лидер в контрола на вредоносните 
болести и особено склеротиния и сиво гниене и 15% по-ви-
соки добиви средно в слънчоглед.

Често на полето симптомите на болестите се бъркат 
с изсъхване и прегаряне на листата вследствие на високите 
температури. Основната разлика обаче е в загубата на до-
бив. Само за пример средното намаление на добива от бо-
лести варира от -25% при фомата до -60% от склероти-
нията.

Превенцията и ранното приложение на Ретенго пази 
добива и подобрява физиологията на много изгодна цена! 
Мултикроп фунгицидът предпазва от стрес и увеличава доби-
ва дори и при нисък инфекциозен фон на полето. Безкомпроми-
сен е срещу ранно появяващи се болести като алтернария, фо-
ма и фомопсис и е единственият регистриран фунгицид с фи-
зиологичен ефект в слънчоглед и царевица. Ретенго е фунгицид, 
на основата на най-новото активно вещество от групата на 
стробилурините – F500. Активни вещества, които, от една 
страна, са отлични фунгициди, а от друга – дават подобрена 
физиология и превенция на стреса при растенията.

При слънчоглед моментът на приложение на Ретенго е 
от 6-и лист до формиране на питата, но най-подходящият 
момент е в по-ранни фази, преди появата на стрес (6-и лист 
до бутонизация), а основните болести, които Ретенго 
контролира в тази фаза, са: фома, фомопсис и алтернария. 
Ретенго контролира ранната поява на болести в по-ранни 
фази на слънчогледа, а Пиктор със своя ненадминат контрол 
срещу склеротиния и сиво гниене гарантира опазването на 
културата в по-късните фази (бутонизация - цъфтеж). 

Пиктор се прилага в доза 40 мл/дка срещу ранна заплаха 

от болести и стресови условия или 50 мл/дка в цъфтеж за 
премиум контрол на склеротиния и сиво гниене. Тази годи-
на се възползвайте от промоцията на Пиктор с 5% по-ни-
ска цена в технология слънчоглед и/или рапица на БАСФ!

Пиктор е премиум фунгицид за слъчноглед и рапица и 
е първият с формулация на стробилурин и SDHI на паза-
ра. Безспорен лидер в контрола на вредоносните болести 
и особено склеротиния и сиво гниене е отговорност, коя-
то Пиктор гордо носи. Предимствата и средно 15% по-
високите добиви на Пиктор в слънчоглед са добре позна-
ти на производителите, отглеждащи тази маслодайна кул-
тура. Пиктор осигурява цялостна защита срещу всички ва-
жни гъбни болести при слънчогледа. При ранна заплаха от 
болести като алтернария, фома, фомопсис Пиктор е пре-
поръчително да се прилага в доза от 40 мл/дка с последна-
та възможност за влизане с прикачна техника. Срещу скле-
ротиния и сиво гниене дозата на продукта е 50 мл/дка във 
фаза цъфтеж. Характерно за Пиктор е, че  веднага след тре-
тиране се разпределя по повърхността и във вътрешност-
та на всички зелени части, като ги предпазва и унищожа-
ва вече развилите се спори и допълнително блокира разви-
тието на гъбните хифи. При наличието на стресови фак-
тори като високи температури и засушаване Пиктор ре-
дуцира нивото на хормона на растежа (етилен), спомага за 
оптималното протичане на фотосинтезата и предотвра-
тява преждевременното узряване. В резултат на действи-
ето на Пиктор се подобрява водният обмен и способнос-
тта за усвояване на хранителните вещества. След Пиктор 
продукцията е с повишено масленото съдържание, а загуби-
те от оронване са минимални. Пиктор е отличен парт-
ньор на фермерите, които целят високо качество на 
продукцията! 

Очаквайте повече добив от слънчоглед с 
AgCelence фунгицидите на БАСФ
Получавате ли максимума от слънчогледа във вашите полета? Има ли още нещо, 

с което да надградите ефективно слънчогледопроизводството? 

Най-доброто за най-добрите! 
От БАСФ
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