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РЕДАКТОРЪТ

С бронзова или без бронзова къща в центъра на София, европредседателството ни свърши с OK! България 
освободи шофьорското място в колата на ЕС на Австрия. Докъде го докарахме евросъюза в земеделието и на-
къде го изпращаме. ОК ли са с агрополитиката еврофермерите?

 От представеното разпределение на средствата по страни стана ясно, че за България по-скоро ще се запази 
сегашното ниво на финансиране. Планирано е от началото на 2021 г. страната да разполага с бюджет за земеде-
лие от близо 7.52 млрд. евро за директни плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която 
се доближава до сегашния за периода 2014 - 2020 г.

„ЕК няма да отстъпи от предложението си за лимит за директните плащания, т.е. субсидиите, които фермери-
те получават за всеки хектар обработваема земя. Тези тавани ще трябва да залегнат в стратегическите планове, чрез които държавите член-
ки ще прилагат ОСП в периода 2021–2027 г. и няма да имат право да определят лимити, различни от предложението на Еврокомисията“, 
предупреди Марио Милушев, директор на дирекция "Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ" в генерална дирекция 
„Земеделие“ на ЕК.

„Темата, която в най-голяма степен разбуни духовете, е тази за налагането на таван на годишните субсидии за едно стопанство. Въпреки 
дадената обосновка от страна на ЕК, в направеното предложение прозират доста слабости и липса на задълбочена предварителна оценка, 
което би могло да доведе до редица проблеми. Потенциалът за решаването им в момента е в ръцете на експертите и най-вече на държави-
те членки, които имат нелеката задача да защитят не само своите интереси, но и тези на Съюза като цяло.“ Мнението е на Светлана Боянова.

В броя, който държите в ръце, има и още интересни виждания за настоящата и бъдещата агрополитика на ЕС. 

Бронзовата къща няма таван, 
но субсидиите имат!

РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС ЕАД • София 1113, ул. Христо Чернопеев № 1  
• 0879 999 990 • e-mail: info@rimex.bg • www.rimex.bg

КОМБАЙН ЗА ЧЕРЕШИ  
Pellenc Buggy 5000 shaker 

В РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС, ВНОСИТЕЛ НА PELLENC ЗА 
БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ПОДГОТВЯТ ОФЕРТА ЗА ЧЕРЕШОКОМБАЙН. 
Специализираната техника за прибиране на реколтата от маслини - Pellenc Buggy 5000 
shaker намира широко приложение при череши, вишни, бадеми,орехи и други овощни 
дървета. Съобразно кореновата система, Pellenc Buggy 5000 shaker отправя импулси на 
изтръскване , като гарантира правилно и надлежно откъсване на плода, без да се за-
страши живота на плодното дръвче. Работейки в широк диапазон на различна агресия 
на изтръскване, прибиращата машина на Pellenc е гаранция за бърза и качествена рабо-
та при прибиране на реколтата. Прецизното хидравлично платно, разпънато под дръв-
чето, плавно и нежно транспортира събрания плод в товарещо ремарке, гарантирайки 
високо качество на прибиране без наранявания. 

НОВИЯТ ХИТ

 Повече за Pellenc - на стр. 24-25

КЮСТЕНДИЛЦИ ВЕЧЕ 
МОГАТ ДА СИ ОТДЪХНАТ - 
СЛЕДВАЩА РЕКОЛТА ОТ ЧЕРЕШИ 
ЩЕ МОГАТ ДА ПРИБИРАТ С  
КОМБАЙН PELLENC.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

КИРИЛ КИРИЛОВ :

Зърнопроизводството е 
стратегическият сектор, нужен на 

хората и на икономиката

ЕВРОФЕРМЕР

Кирил Кирилов се занимава със зърнопроизводство 
от петнайсетина години. Подпомаган 
от семейството, гледа 4000 декара земя в 
околностите на плевенското село Загражден. 
Част от нивите са собствени, а останалите 
– арендовани. Сее само пшеница, царевица 
и слънчоглед. Предимство е, че дъщеря му 
Веселка е агроном и винаги може да даде нужния 
съвет, да предложи по-доброто решение, да го 
консултира. Съпругата Диляна и брат му Пламен 
са винаги до него. Е, синът Красимир отсъства, 
защото успешно реализира голямата си мечта 
– готвач е в САЩ. В най-усилното време на 
кампаниите наема още хора, за да успее. Но в 
останалите дни разчита изцяло на фамилията.

- В един момент имах нужда да променя живота си, да по-
ема по нов път и тъй като в такъв край живеем, нямаше 
какво да е друго и да е по друг начин – агробизнесът влезе в 
дневния ми ред и здраво заседна в него. Пък и земеделието е 
поминъкът на предците ни. Спасявало е хората от глад, ва-
дило е страната от тежки кризи. След 2008 г., когато ико-
номиката в цял свят тръгна надолу, единствено земеделие-
то плаваше на повърхността, разказва Кирилов. Той е кате-
горичен, че зърнопроизводството има стратегическо зна-
чение не само за задоволяване продоволствените нужди на 
населението, но също за ръста на икономиката и на външна-
та търговия. Необходимо е обаче да се повишат производ-
ственият капацитет и конкурентоспособността на сто-
паните. През последните години страната ни е между 20-о 
и 25-о място по добив на жито в световен мащаб и в пър-
вата десетка – на слънчоглед, сочи статистиката. Тази го-
дина всъщност не е особено благосклонна към земеделските 
производители в района откъм климат. Градушка не е пада-
ла (засега), но сушата е голяма, дъжд със стопанско значение 
валял едва в средата на юни. Очакванията са за сравнител-
но добра реколта. 

- Без поливно земеделие е трудно, но мелиоративните съ-

оръжения почти навсякъде в страната бяха унищожени в 
зората на демокрацията. Освен че за възстановяването им 
или за изграждането на нови са нужни солидни инвестиции, 
у нас основният проблем е комасацията на земята. Сега вся-
ка година се договаряме, местим се от нива в нива и не ни се 
иска да влагаме големи средства в полето. Аз ще направя ка-
нал тук, но догодина той ще мине в нечии други ръце. Пък 
и водата е държавна. Ако забия в моя блок сондаж, попадам 
под ударите на закона. Решаването на тези проблеми - раз-
покъсаността на земята и напояването, ще даде огромни 
шансове на земеделците.

Фермерът разчита изцяло на съвременната модерна 
техника. Новите селскостопански машини осигуряват го-

лям комфорт на механизатора, пестят време и пари, със 
значително по-ниски разходи са на масла, горива, изобщо 
консумативи в сравнение с някогашните. Незаменими са по 
време на кампания, когато стопаните се състезават с при-
родата. Може да работят при по-тежки условия. Много са 
предимствата им. Затова Кирилов се старае да следи но-
востите в тази сфера. Не минава естествено без консулта-
ции със специалистите. Когато има въпроси или нужда от 
съвет, се обръща към екипа на „Римекс Технолоджийс“. Мом-
четата са компетентни, интелигентни, знаят какво ги пи-

тат и отговарят бързо и точно. За фермерите модерни-
зацията и подновяването на материалните активи е про-
дължаващ процес, пояснява агробизнесменът. 

- Орязването на субсидиите, за което се заговори дос-
та усилено през тази година, ще се отрази на земеделците 
и особено на малките стопанства, към които се числим и 
ние. На по-дребните стопани ще ни е по-трудно, някои мо-
же и да закъсат много. Но ние няма да се даваме, ще се борим 
докрай. На този етап няма да дърпаме дявола за опашката, 
защото комай липсва голяма яснота. В началото на година-
та беше казано, че Европейският съюз няма да намали суб-
сидиите за земеделието на България след 2020 г., защото се-
га те са най-ниските. Мисля, че изказването бе на Стайко 

Стайков, председател на Асоциацията на собствениците 
на земеделски земи. Преди не повече от месец пък излезе ин-
формация, че Европейската комисия има намерение да нама-
ли с 5 процента бюджета за Общата селскостопанска по-
литика. Истината вероятно е някъде по средата, ако пе-
рифразирам леко финала на популярен в миналото сериал. 
Редно е да има изравняване на директните плащания между 
държавите членки, за което българските стопани отдавна 
настояват. Дали всъщност то може да бъде постигнато е 
въпрос на разговори и договорки. 

В Загражден Кирилов притежава склад, който е почти 
в центъра на селото, а машините са в двора му. Има разре-
шително за строителството на гараж, но все още обмис-
ля варианта за изграждането, защото тази година може да 
поднесе още не толкова приятни изненади. Примерно след 
голямата суша да последват обилни дъждове, да паднат гра-
душки и реколтата да се окаже съсипана. А ако няма доста-
тъчно продукция, която да бъде пласирана на пазара, пари-
те няма да са достатъчни за нов обект.

- Засега нямам намерение да затварям цикъла. 
Не съм обмислял и никога не ми е хрумвало да 

развивам друг бизнес. Само зърнопроизводството 
ми е легнало на душата, справям се с помощта 

на близките и се чувствам удовлетворен. 


Успявам да реализирам винаги добивите. Да осигуря необ-

ходимите семена, торове, препарати за следващата кампа-
ния, да ремонтирам машините и да си купя, когато е необ-
ходимо, нова техника. Но си пожелавам, на колегите – също, 
да се намали бюрокрацията. Тя създава трудности, въпреки 
че непрекъснато се говори за облекчаване. Липсата на стра-
тегия или по-скоро наличието на твърде многото страте-
гии и неясните цели са в ущърб на земеделието. Това пречи 
на сектора. В края на април се заговори за разработване и 
на национална стратегия, която да формира политиката 
за цифровизиране на земеделието. И какво става – изготве-
ни от мастити специалисти документи надничат отвся-
къде, а ползите от тях ги няма. А какво да кажем за Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, кой-
то може би е най-променяният досега? 

Въпреки някои негативни тенденции и трудности, при-
мерно фермерите са застаряваща група, секторът не успява 
дотам добре да привлече по-младите, климатичните про-
мени и екстремните метеорологични прояви, Кирил Кири-
лов е оптимист. Дребните стопани произвеждат основ-
ната част от световната храна, а населението на Земята 
непрекъснато нараства. Тоест, ако не днес, то още утре 
ще се направят нужните реформи, младите ще преоткри-
ят полето и нещата ще се подредят. 

 Янка Апостолова
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Кой ви запали по земеделието, защо решихте да се 
захванете с този съвсем нелек бизнес?

Всъщност аз съм потомствен земеделец. Дядо ми навре-
мето работеше като ковач в местната земеделска коопе-
рация. Баща ми Дончо Донев пък беше началник на авто-
транспорта в някогашния Аграрно-промишлен комплекс в 
Павликени. Когато през 1990 г. се появи възможността да 
се занимаваме със собствен бизнес, нямаше две мнения по въ-
проса – захващаме се със земеделие. И макар че това е завод 
на открито с всичките произтичащи последствия, не ни 
липсваше ентусиазъм. Тогава стартирахме със земята, вър-
ната на дядо ми, и арендовахме още малко. Започнахме със 
зърнопроизводство и така до днес. Аз съм агроном по об-
разование, завърших Аграрния университет в Пловдив. Там 
се запознах със съпругата ми Милена. После и брат ми Ни-
колай мина по моите стъпки. За нас сега почти няма тай-
ни в зърнопроизводството. Освен знанията имаме и опи-
та. А когато ни трябват по-специфични съвети, се обръ-
щаме към експерти – все пак с питане и до Цариград се сти-
га. А кой ме запали по земеделието ли – баща ми. Той ме по-
съветва да завърша агрономство. И така до днес любовта 
към земята не угасва. А пък и земеделието е най-успешният 
сектор в българската икономика. През последните години 
се развива много успешно.

Какви култури отглеждате?
Само зърнени. Сеем пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, 

царевица и соя. Площите са разделени поравно за есенници-

те и пролетниците. Миналогодишната реколта беше доб-
ра. Получихме отлични добиви, но не само защото имаше 
подходящите климатични условия. Спазваме задължително 
агротехническите срокове, грижим се за здравето на почва-
та. Третираме с необходимите препарати. Използваме ка-
чествени семена. Засяхме през есента 50 към 50 български 

и френски сортове пшеница. Чуждите осигуряват по-висо-
ки добиви, но пък се огънаха сега при настъпилата суша. А 
родните се държат и не се дават въпреки липсата на дъжд. 
В района последният валеж със стопанско значение падна в 
края на март.

А соята само заради зелените изисквания на Евро-
пейския съюз ли е?

И заради тях, но не само. У нас площите с тази култу-
ра са стигали през 30-те години на миналия век 700 хиляди, 
а в средата на 80-те вече са надхвърлили 900 хиляди декара. 
Имаме традиция в отглеждането й. Наясно съм, че тогава 
изкупуването на продукцията е било гарантирано. Но и се-
га търсенето е голямо, особено миналата година. Искат я 
фуражните заводи, производителите на тофу, соево мля-
ко, различните здравословни барчета. Пазар има, защото 
нашата соя не е генно модифицирана, но малко хора я сеят. 
Климатът в нашия район е малко неподходящ за нея, но ин-
ститутът селектира много добри сортове. При правил-
но отглеждане те се отблагодаряват. За да спазят зелените 
изисквания, повечето колеги гледат нахут и грах. Ние оба-
че не се отказваме от соята. Сушата може да ни изиграе ло-
ша шега сега. Имаме рехави посеви поради липсата на влага.

Дълъг е стажът ви като зърнопроизводител, каже-
те от какви промени има нужда политиката в секто-
ра?

Основното ни искане – аз съм член и на Асоциацията на 
зърнопроизводителите, е да изравним нашите субсидии с 
тези на колегите от западните държави. Това за нашата 
сфера е от съществено значение. През годините натрупа-
хме много опит. Внедрихме нови технологии, снабдихме 
се със съвременна техника, използваме качествени семена и 
препарати. Но пак не сме достатъчно конкурентоспособ-
ни. Спъват ни субсидиите, редно е да бъдат изравнени. А 
с българското правителство работим добре. Имахме про-
блеми с бензиностанциите, но със съдействието на земе-
делския министър Румен Порожанов ги решихме. Има диа-
лог и нещата се получиха. Може би трябва да се позасили ад-
министративният капацитет на министерството и на 
Държавен фонд „Земеделие“, поне така изглежда отстрани. 

Казахте, че вече разполагате със съвременна техника.
Базата ни е ситуирана край Павликени. Купихме от ня-

когашния ликвидационен съвет малка работилница, рено-
вирахме я и я разширихме. Реализирахме три европроекта. 
С първия, финансиран от САПАРД, доставихме комбайн, 
трактор и прикачен инвентар. Продължихме по мярка 121 
на Програмата за развитие на селските райони. Осигурихме 
трактори и сеялка. Машините са от висок клас. През този 
програмен период кандидатствахме, но не успяхме да се кла-
сираме – само зърнопроизводители сме и не получихме дос-
татъчно точки. А като се сетя, че стартирахме с ЮМЗ-
та и Булгар-и на солидна възраст. Сега най-старата ни тех-
ника е на не повече от 7-8 години. Всяка година се стремим 
да купуваме по нещо ново и да оправдаваме преотстъпения 
данък, който ни дават възможност да използваме.

Имате ли намерение да затворите цикъла и да се зах-
ванете примерно и с животновъдство?

Не, на този етап оставаме зърнопроизводители. Сега 
сме се съсредоточили върху подобряване на производство-
то, повишаване на добивите и на качеството. Инвестира-
ме в техника и база. Купуваме още земя.

Имате ли подкрепата на семейството?
Безспорно, съпругата ми завърши и икономика, за да дви-

жи счетоводството на фирмата. Синът ми Донислав е в 
девети клас на езиковата гимназия във Велико Търново, но 
определено проявява интерес към земеделието като цяло и 
в частност към агрономството. Брат ми Николай отго-
варя за техниката в дружеството, аз съм по финансовата 
и икономическата част, баща ми е съветникът, изпълнява 
и представителни функции. Единствено дъщеря ми Зорни-
ца е фармацевт, за да има диверсификация в семейството. 

Пролетната кампания е вече зад гърба на Доневи, но 
предстои лятната, която тази година бърза да влезе във 
владенията си. Николай прогнозира, че жътвата на ечемика 
ще започне още в първата десетдневка на юни. И тъй като 
месецът вече чука на врата, той тръгва към следващата за-
дача. И тя трябва да бъде решена бързо и точно, защото 
фирмата осигурява хляба на още двайсет семейства. А то-
ва е голяма отговорност. 

 Янка Апостолова

ЕВРОФЕРМЕР

Потомствен земеделец работи 
земята край Павликени

Димитър Донев е в агробизнеса от 28 години и не смята да се отказва

Основното ни искане е да изравним нашите субсидии с тези на колегите от западните държави. Това 
за нашата сфера е от съществено значение. През годините натрупахме много опит. Внедрихме нови 

технологии, снабдихме се със съвременна техника, използваме качествени семена и препарати. Но 
пак не сме достатъчно конкурентоспособни. Спъват ни субсидиите, редно е да бъдат изравнени. 



 Събирателното дружество  
„Карина - Донев и Донев“

се занимава със зърнопроизводство. Обработва 22 хиляди 
декара ниви в околностите на град Павликени и съседните 
села Градище, Долна Липница, Патреш и Бяла Черква. Мал-
ко повече от половината земя е арендована, останалата е 
собствената. Фирмата събира баща, двама братя и съпруга-
та на единия. Всички те са, разбира се, Доневи. С Димитър 
разговаряме за времето, соята, изтеклата пролетна и пред-
стоящата лятна кампания, но и за политиката в сектора.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Парламентът трябва бър-
зо да предотврати хаоса, 
който сам създаде в по-

землените отношения, и да из-
мени текстове от приетите 
преди месец поправки в Закона за 
собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), кои-
то засягат реда и условията за 
сключване на договори за ползва-
не на земеделските земи. Ако то-
ва не се случи, има опасност да бъ-
де блокирана кампанията по кан-
дидатстване и одобрение на ди-
ректните плащания (субсидии) за площ за над 1.3 млрд. лв., 
предупреждават не само арендатори на земеделски земи, но 
и от Министерството на земеделието, храните и горите 
. Полагащите се суми трябва да бъде одобрени до началото 
на октомври от ДФ „Земеделие“, за да може земеделските 
стопани да ги получат до края на годината. Според поправ-
ките в ЗСПЗЗ, до 22 юни (един месец след влизането в си-
ла на законовите промени) трябва да се предоговорят чрез 
нотарилно заверени документи отношенията между соб-
ственик и арендатор.

Промените
По настояване на омбудсмана Мая Манолова и с подкре-

пата на почти всички парламентарно представени пар-
тии Народното събрание прие изменения в ЗСПЗЗ, които 
влязоха в сила на 22 май. 

Формалният повод за измененията (виж карето) бяха 
многобройните оплаквания за нарушения и дори за кражба 
на земи. До омбудсмана са подавани сигнали от различни час-
ти на страната, че земеделски земи са отдадени под аренда 
без съгласието на собствениците, и след това с тези земи 
се кандидатства за европейски субсидии. Най-фрапиращи 
били случаите в област Монтана, където по информация 
на Мая Манолова над 20 хил. дка земеделска земя е отдадена 
под аренда без знанието на собствениците на парцелите.

Така омбудстманът се зае да реши този проблем с актив-
на кампания, която имаше за цел „бързо да се предотвра-
тят опитите за измама“, но, съзнателно или не, ощетени-
те се оказаха не измамниците, а почти всеки собственик на 
земеделска земя, който я е отдал под наем.

Кой сътвори хаоса
Промените задължават собственици и арендатори на 

земеделска земя да потвърдят действащите договори за 
срок, по-дълъг от една година, ако предишните споразуме-
ния не отговарят на новите изисквания. Това става с по-
твърждаваща декларация от собственика, която е завере-
на от нотариус, след което документът се завежда в об-
щинската служба по земеделие в района, където се намира 
имотът. Определеният за това срок е един месец от вли-
зането в сила на закона, което означава, че това трябва да 
се случи до 22 юни. След тази дата, ако не са спазени изис-
кванията, арендаторът няма право да обработва земята 
и договорът се анулира автоматично до края на стопан-
ската година, който е през октомври. Като се има пред-
вид, че много от собствениците не живеят в същото на-
селено място, а има и такива, които са в чужбина, пробле-
мът не само че се задълбочава, но ще настъпи хаос, тъй ка-
то според арендатори, почти всички досегашни договори 
ще трябва да се потвърдят, защото практиката досега е 
била те да се сключват само с нотариална заверка на под-
писите, но не и с едновременна заверка и на съдържанието 
им, каквито са новите изисквания. И за да не се стигне до 
спиране на работа от арендаторите в разгара на лятото, 
те трябва за много кратък срок да се свържат със собстве-
ниците на наетите земи и да ги накарат да подадат нови-
те декларации за потвърждение, което за много наематели 
е почти невъзможно. Според Националната асоциация на 
зърнопроизводителите това законодателно изискване вме-
нява задължение, което противоречи на конституцията, 
тъй като има обратно действие.

Така земеделски земи, за които е имало доброволни отно-
шения между наемодател и наемател, но договорът не е по-
твърден, ще се превърнат в „бели петна“ - парцели, които 
пустеят и според закона трябва да се разпределят пропор-
ционално и служебно между арендаторите в едно землище. 
При такава ситуация парцелът може да попадне при друг 
арендатор, а предишният с непотвърден договор да не мо-
же да го предостави по време на проверките на заявленията 
за директни субсидии, които се провеждат в късната есен, 
преди да започне тяхното изплащане, и това да го лиши от 
субсидии, въпреки че е обработвал парцела.

Същото може да се случи и със земеделски производите-
ли, които са кандидатствали за друг тип подпомагане, ка-
то агроекологични плащания, например, както и с проекти 
по различните схеми от Програмата за развитие на селски-
те райони и др. 

По време на заседанието на парламентарната земедел-
ска комисия на 14 юни министърът на земеделието, храни-
те и горите Румен Порожанов предупреди, че „кампанията 
за подпомагане на земеделските производители чрез директ-
ни плащания е пред срив“. Той препоръча спешно да се наме-
ри компромис за съществуващите случаи с договори за на-
ем, защото е възможно да се стигне до бързо нарастване на 
т.нар. бели петна.

Пак промени на промените 
Това принуди членовете на земеделската комисия да взе-

мат спешни мерки и да започнат поправки, с които да се 
предотврати хаосът. Според столичен седмичник, за да 
не се губи време, е взето решение да се направят спешните 
промени, свързани с краткия срок, в който трябва да се по-
твърдят договорите с декларации от всички собствени-
ци, в подготвения за второ четене в пленарна зала законо-
проекта за изменение и допълнение в Закона за рибарство-
то и аквакултурите. В преходните му разпоредби ще се за-
пише, че изискването за потвърждение на стари договори 
за наем ще важи само за случаите, когато земята е отдаде-
на под аренда не от нейния собственик, каквито бяха пове-
чето опити за измами през миналата година, и заради кои-
то всъщност се стигна до спешните промени на ЗСПЗЗ. 
Освен това срокът за потвърждаване ще бъде удължен до 
31 юли 2019 г.

Другият проблем, за който сигнализира Нотариалната 
камара, ще бъде оставен за решаване направо в пленарна за-

ла, когато се гледат на второ четене измененията на Закона 
за рибарството и аквакултурите. Идеята е текстовете, 
които задължават съдиите по вписванията да осъщест-
вят последващ контрол на нотариално заверените догово-
ри, преди да ги регистрират, да отпаднат. В противен слу-
чай според Нотариалната камара, вписванията ще се заба-
вят прекалено много.

 Боряна Вулова

След редакционното приключване на списанието Народното 
събрание удължи до 31 юли срока за подаване на договорите за 
наемане на земя за срок над 1 година в общинските служби „Зе-
меделие“. Това стана със спешна промяна в Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, гласувана на второ 
четене в преходните и заключителните разпоредби в Закона за 
рибарството и аквакултурите. Новият срок важи само за случаи, 
когато земята е отдадена под наем не от нейния собственик, но 
засяга 241 хил. договора на 817 хил. собственици за общо 8 млн. 
дка, или 22% от площите, заявени за подпомагане по линия на 
директните плащания, сочат данните на МЗХГ.

ЗАКОНЪТ
КАКВИ ОСНОВНИ ПОПРАВКИ БЯХА ГЛАСУВАНИ

Влезлите в сила на 22 май 2018 г. изменения в ЗСПЗЗ, които 
засягат най-вече реда и условията за сключване на догово-
ри за ползване на земеделските земи, предвиждат:

Договор за наем на земеделска земя със срок над една го-
дина да се сключва от съсобственик или съсобственици на 
земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеал-
ни части от съсобствения имот, или от упълномощено от 
тях лице с нотариално заверено пълномощно и с нотариал-
но удостоверяване на съдържанието на договора и подпи-
сите на упълномощителите.

Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг 
от една година, както и споразуменията за тяхното измене-
ние или прекратяване се сключват в писмена форма с но-
тариално удостоверяване на съдържанието и подписите на 
страните, извършени едновременно.

Към договорите се прилагат скици на имотите, издадени от 
общинската служба по земеделие по местонахождение на 
имотите, когато за съответното землище няма влезли в си-
ла кадастрална карта и кадастрални регистри. В останалите 
случаи нотариусите заявяват за получаване скица, чрез от-
далечен достъп до информационната система на кадастъ-
ра.

Договорите се вписват в службата по вписвания, като се 
прилагат и скици на имотите. Съдията по вписванията на-
режда вписването, ако договорът отговаря на определени-
те условия.

Договорите за наем, сключени до датата на влизане в сила 
на този закон, при които не са спазени по-горните изисква-
ния, следва да се потвърдят от собственика или съсобстве-
ници, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.

Пренаемане на земеделска земя може да се извърши след 
получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя, 
независимо от уговореното в договора.

Новите договори за аренда на земя 
натоварват излишно собственици  

и наематели



Така земеделски земи, за които е имало доброволни 
отношения между наемодател и наемател, но 
договорът не е потвърден, ще се превърнат в 

„бели петна“ - парцели, които пустеят и според 
закона трябва да се разпределят пропорционално 
и служебно между арендаторите в едно землище.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Ларс Стадман от 
6 години работи за 
Agrifac. В момента е 
мениджър продажби за 
Европа.

 Разговорите води Михаил Ванчев

Каква е стопанската история на 
фирма ER.MO?

Компанията ER.MO е италианска и е 
основана през 1967 г. от Ернесто Моро. 
Първоначално компанията произвежда 
само плугове, а през 90-те години на ми-
налия век тя допълва портфолиото си с 
продълбочители, дискови брани и стър-
нищни култиватори.

Как се е развила компанията през 
тези повече от 50 години?


ER.MO е безспорен лидер за ита-
лианския пазар в производство-
то на плугове за трактори с ви-
сока мощност, от 200 до 620 КС. 

Успешно работим със Словения, Хър-
ватия, Сърбия, Унгария, Румъния, Бълга-
рия, Украйна, Русия, Армения, Германия, 
Холандия и Англия. Изнасяме извън пре-
делите на Италия няколко стотин ма-
шини всяка година. Производството 
ни състои 70% от плугове, а останали-
те 30% - от други машини.

Каква е целта на вашето учас-
тие в БАТА Агро? С какво искате да 
впечатлите българските фермери?

Бата Агро е най-важното изложение 
в сферата на земеделието в България, 
именно затова за нас е от съществено 
значение да присъстваме на него и да по-
кажем част от нашето портфолио. За 
нас е много важно да наложим на българ-
ския пазар плугове, подходящи за мощни 
трактори, именно затова показваме за 
пръв път в България специален плуг, кой-
то е предназначен за работа както с ко-
лесни, така и с верижни трактори.

Кои са ценните качества на то-
зи плуг? С какво той е по-добър от 
продуктите на конкурентите ви?

Що се касае за качеството на нашата 
техника, мога да кажа, че 


нито една конкурентна марка 
на пазара не може да предложи 
плуг, който да работи на дълбо-
чина над 35 см. 

Ние предлагаме плугове с основна гре-
да без заварки и отвори, също така на-

шите плугове се произвеждат само от 
шведска стомана. Това само по себе гово-
ри за качеството на плуговете ER.MO.

От колко време работите с Ри-
мекс Технолоджийс в България?

Ние сме съвсем отскоро в партньор-
ство с Римекс Технолоджийс. Започнах-
ме да работим заедно през 2017 г. и оце-
нявам съвместната ни работа като 
много добра. Мисля, че заедно имаме до-
бри шансове да дадем на българските 
фермери качествена прикачна техника.

МАРКО ПЕТРУЧИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМА ER.MO ЗА БЪЛГАРИЯ:

ER.MO е лидер за италианския 
пазар на плугове

ЛАРС СТАДМАН:

Самоходните пръскачки Agrifac 
гарантират на фермера висок добив

Как ще представите фирма Agrifac? 
Каква е нейната история?

Холандската компания Agrifac е основана 
през 1939 г. и още от началото на дейността 
си се фокусира върху процеса на пръскане 
на селскостопанските култури. От 2002 г. 
компанията започна много силна експанзия 
на външни пазари и през 2008 г. увеличихме 
продажбите си с 600 процента. Заводът 
на Agrifac е в Холандия, имаме дъщерна 
фирма в Англия, два центъра за продажби в 
Австралия и един – в Америка.

В стопанската история на Agrifac 1986 г. е 
знакова, защото тогава е произведена пър-
вата самоходна пръскачка. Така че ние ве-
че имаме над 30-годишен опит в производ-
ството на самоходни пръскачки.

Това роботи ли са?
Не, но вършат доста функции автомати-

зирано. Традиционният подход при пръс-
кането преди появата на самоходните пръс-
качки е, че фермерът си купува трактор, 
купува си пръскачка, закачва я зад трактора 
и пръска селскостопанските култури. Само-
ходната пръскачка е „две в едно“ - енергий-
на машина и пръскачка заедно.

Самоходната пръскачка може 
ли да служи за нещо друго освен за 
пръскане?

Не, тя е специализирана машина. Са-
моходната пръскачка може да пръска с 
фунгициди, пестициди и течни торове. 
Пръскачката е най-важната и най-използ-
ваната машина в едно земеделско сто-
панство. Защото фермерът я използва от 
февруари-март до септември-октомври. 
Останалите машини се ползват обикнове-
но 2-3 седмици. А с пръскачката работите 
през целия активен агросезон в зависи-
мост от културите, които отглеждате.

С какво самоходната пръскачка на 
Agrifac Condor превъзхожда конкурен-
тите си?

Най-важното превъзходство е в качест-
веното пръскане, което осигурява само-
ходната пръскачка. Agrifac Condor има 
и изключително издръжливо шаси, кое-
то е конструирано така, че качеството на 
пръскането да не зависи от това дали те-
ренът е равнинен или планински. Шаси-
то дава голяма стабилност на разпръск-
ващите щанги, защото е оборудвано със 
система „StabiloPlus“. Още едно предим-
ство е регулируемата височина на шаси-
то, чийто просвет достига до 2 метра. То-

ва позволява да се пръска царевица или 
слънчоглед, когато вече са достигнали до-
ри максималната си височина. Фермерите 
се стремят да не докосват културите, кога-
то са в най-напредналата фаза на растежа, 
и ние им го осигуряваме с Agrifac Condor.

Каква е производителността на са-
моходната пръскачка Agrifac Condor?

Производителността зависи много от 
условията, но ние вече имаме два све-
товни рекорда по производителност. По-
следният световен рекорд по количество 
напръскани площи е в Австралия от 2017 
г. Компанията счупи всички досегашни 
рекорди за пръскане, като реализира ка-
чествено пръскане на 26 368 дка в рамки-
те на 24 ч. 

Какви конкурентни предимства 
в България носи партньорството на 
Agrifac с Римекс Технолоджийс?

Имаме важното предимство да рабо-
тим с партньор, който е много силен в 
поддръжката на машините ни. Наши кли-
енти, които вече са закупили машина от 
Agrifac, много често купуват и втора имен-
но заради удовлетворението от сервизна-
та поддръжка на Римекс Технолоджийс. 
Няма машина, която да не се чупи, и зато-
ва сервизът е много важен. 

Колко струва една машина?
Логичен въпрос, но нямам съвсем то-

чен отговор по една разбираема причи-
на – нашите машини са уникални, те се 
поръчват от фермера и могат да имат по-
вече или по-малко функции. Agrifac не 
прави стандартно серийно производ-
ство, няма машини на склад. Самоходни-
те пръскачки се произвеждат само по ин-
дивидуална поръчка. По същата причина 
не бихме могли с абсолютна точност да 
кажем и за колко време ще се изплати ин-
вестицията в пръскачките Agrifac. Зависи 
от културата, която се пръска, от климата, 
от борсовите цени на зърното, от различ-
ните видове машини Agrifac. Но точно за 
една година фермерите виждат положи-
телни промени в бизнеса си, а самоходна-
та пръскачка Agrifac не е машина, която се 
купува за една година. Със сигурност мога 
да заявя, че с Agrifac постигате най-висо-
ки добиви и това е важното за всеки фер-
мер. Политиката на компанията е за пряко 
доказване на ефективността на пръскач-
ките в стопанството на фермера. Предпо-
читаме той лично да се убеди, че машини-

те на Agrifac ще му вършат добра работа. 
И това става, когато ги изпита в своите 
условия. Машината Agrifac Condor, коя-
то демонстрираме на БАТА Агро, е скъпа 
и фермерът трябва да е убеден в нейното 
превъзходство.

Кога продадохте първата машина 
Agrifac в България?

Това беше през 2014 г. и вече сме прода-
ли над 15 машини. Мисля, че ще можем да 
правим и повече продажби, но зависи от 
инвестиционните възможности на клиенти-
те, от възвращаемостта на инвестициите, от 
международните цени на зърното. И разби-
ра се, от имиджа, който създаваме на маши-
ните Agrifac заедно с партньора ни Римекс 
Технолоджийс. Удобство при финансиране 
на покупките е и възможността за лизинг. 
В България имаме такава практика. Нещо 
повече - ние подпомагаме клиентите да си 
осигурят добри лизингови условия.

Кои качества на самоходните пръс-
качки Agrifac искате да бъдат забеля-
зани на изложбата БАТА Агро?

В момента нашата основна цел е да на-
правим марката Agrifac добре разпозна-
ваема на българския пазар. И една голяма 
специализирана изложба като БАТА Агро 
е ефективен начин да постигнем целта си. 
Виждаме интереса на фермерите към екс-
понатите на Agrifac, а това е сигурна крачка 
към бъдещи продажби.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

„ЕК няма да отстъпи от предложението си за лимит за 
директните плащания, т.е. субсидиите, които фермерите 
получават за всеки хектар обработваема земя. Тези тава-
ни ще трябва да залегнат в стратегическите планове, чрез 
които държавите членки ще прилагат ОСП в периода 2021 
– 2027 г. и няма да имат право да определят лимити, раз-
лични от предложението на Еврокомисията“, предупреди 
Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на сел-
ските райони и предприсъединителна помощ“, в генерална 
дирекция „Земеделие“ на ЕК.

През юни, последния месец на българското председател-
ство на ЕС, София беше домакин на няколко важни срещи и 
дискусии както за европейското, така и за българското сел-
ско стопанство. 

Най-интензивната на събития седмица в сектор Земеде-
лие започна с Неформална среща на Съвета на министрите 
на земеделието и рибарството на ЕС с участието на евро-
комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил 
Хоган (3 - 5 юни). 

Последваха: Четвъртата годишна конференция за фи-
нансовите инструменти в рамките на Европейския фонд 
за земеделие и развитие на селските райони (5 юни);

 Конференцията на високо равнище за Риболова и аква-
културите в Черно море (6-7 юни) и Консултативният съ-

вет на Европейския орган по безопасност на храните EFSA 
(6-7 юни).

Струпването на толкова много министри, високопос-
тавени представители на национални и международни спе-
циализирани организации и експерти в областта на земеде-
лието София не е приемала за последните 11 години, откак-
то стана пълноправен член на ЕС, а и преди това. Подоб-
но нещо може да се случи чак след 14 и повече години, кога-
то отново дойде редът на България да бъде ротационен 
председател на ЕС за шест месеца. По-важно е каква е полза-
та или какво даде на българските фермери европейската аг-
рарна седмица в София. Различни са оценките и мненията, 
преобладават позитивните, но не са малко и разочаровани-
те от неясните обещания, тъй като вече се знае, че в след-
ващия програмен период 2021 - 2027 г. бюджетът за новата 
Обща селскостопанска политика (ОСП) ще бъде намален с 
5% заради излизането на Великобритания от ЕС.

И въпреки че беше накрая в поредицата от форуми, 
представянето на законодателното предложение за бъде-
щата ОСП на ЕС след 2020 г. от екип на генерална дирек-
ция „Земеделие“ на Европейската комисия заради акцента за 
България имаше най-широк отзвук от всички предишни аг-
рарни форуми.

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.BG

Какво даде на българските фермери 
европейската аграрна седмица в София 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

България получава повече пари за 
директни плащания и по-малко за селските 

райони
От представеното разпределение на средствата по 

страни стана ясно, че за България по-скоро ще се запази се-
гашното ниво на финансиране. Планирано е от началото 
на 2021 г. страната да разполага с бюджет за земеделие от 
близо 7.52 млрд. евро (изчислено по текущи цени) за директ-
ни плащания и Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), която се доближава до сегашния за периода 2014 - 
2020 г. (виж карето).

„ЕК няма да отстъпи от предложението си за лимит за 
директните плащания, т.е. субсидиите, които фермерите 
получават за всеки хектар обработваема земя. Тези тавани 
ще трябва да залегнат в стратегическите планове, чрез кои-
то държавите членки ще прилагат ОСП в периода 2021 - 
2027 г. и няма да имат право да определят лимити, различ-
ни от предложението на Еврокомисията“, предупреди при-
състващите на представянето Марио Милушев, директор 
на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъеди-
нителна помощ“, в генерална дирекция „Земеделие“ на ЕК.

Експертите от Брюксел подчертаха, че таванът на ди-
ректните плащания (първият стълб на ОСП) ще се при-
лага в различни стъпки в диапазона от 60 хил. до 100 хил. 
евро, което ще е валидно за всички страни членки, но кон-
тролът дали стопанствата се раздробяват, за да избегнат 
ограниченията, ще зависи от правителствата в отделни-
те държави. 

По време на обсъждането Слави Кралев, директор на ди-
рекция „Пазарни мерки“ в Министерството на земеделие-
то, храните и горите (МЗХГ), съобщи, че ограничаването 
на изкуственото разделяне на фирми ще бъде регламентира-
но в наредба, по която е започнало обществено обсъждане, 
преди да бъде приета.

Марио Милушев посочи, че след 2020 г. държавите членки 
ще трябва да определят таван и за заплатите, които ще 
могат да се получават в стопанствата, като се вземе пред-
вид средното заплащане в страната. Така например един 
фермер няма да може да декларира заплата от 1 млн. евро, 
която да добави към субсидията си, подчерта експертът в 
отговор на въпрос.

Правителствата получават по-голяма свободата при 
разпределянето на средствата за земеделие, включително, 
както и досега - да прехвърлят суми от първия във втория 
стълб и обратно, но не повече от 15%. От тази възмож-
ност досега според Милушев българското правителство не 
се е възползвало. 

Другата промяна при директните плащания е, че ще се 
намали пакетът по т.нар. Обвързана подкрепа, която осигу-
рява по-висока субсидия за приоритетни сектори, за Бълга-
рия това са животновъдството, производството на пло-
дове, зеленчуци и др. В настоящия период за такива цели мо-
гат да бъдат отделяни 15% от всички директни плащания, 
докато след 2020 г. сумата може да достигне максимум 12%.

По ПРСР държавите членки ще имат по-голяма свобода 
при определянето на приоритетите, които ще финанси-
рат, но ще бъдат въведени задължителни изисквания за ня-
кои от тях. Например 30% от парите по ПРСР трябва да 
отидат за подпомагане по линия опазване на околната среда 
и борба с климатичните промени, а други 5% - да бъдат насо-
чени за ЛИДЕР (подпомагане за общностни стратегии и дей-
ности в регионите). Ново изискване е в програмите задъл-
жително да бъдат заложени схеми за управление на риска - на-
пример застраховане на продукция, но няма да има изискване 
каква част от общата сума да бъде отделена за тях.

За останалите средства по ПРСР правителствата ще 
могат да избират самостоятелно конкретни схеми за фи-
нансиране, които трябва да бъдат в няколко области. Таки-
ва са например инвестициите (в производство, преработ-
ка или общини), привличане на повече млади хора в земедели-
ето, подпомагане на райони с природни или други ограниче-
ния и др. 

Повече пари за млади фермери и екология
При разработването на плановете за новата ОСП за се-

демте години след 2020 г. Европейската комисия ще обърне 
специално внимание на младите фермери. Това стана ясно на 
съвместната пресконференция в НДК на министъра на зе-
меделието Румен Порожанов и еврокомисаря Фил Хоган след 
неформалната среща на аграрните министри от ЕС, част 
от програмата на българското председателство на Съве-
та на ЕС.

„Основната тема на неформалния съвет беше възобновя-
ването на поколенията в земеделския сектор“, уточни Ру-
мен Порожанов. По неговите думи темата е изключител-
но важна, защото, за да бъде стабилно и конкурентоспособ-
но европейското земеделие, в него трябва да има възобно-
вяване на поколенията. Статистиката сочи, че в момента 
под 6% от занимаващите се със земеделие са под 35 години, 
а 56% са над 55 години. „Успешното реализиране на процеса 
по обновяване на поколенията е ключово условие за гаранти-
ране на устойчив, конкурентоспособен и проспериращ земе-
делски сектор“, подчерта министър Порожанов.

Несъмнено стартирането на дебат по 
тази тема е необходимо и навременно,


категоричен бе министър Порожанов.

Фил Хоган изтъкна, че в бъдеще задължително при при-
лагането на ОСП в държавите членки за младите стопа-
ни трябва да бъдат заделени 2% от бюджетите за земеде-
лие вместо сегашната практика да се заделят до 0,8 на сто.

Един от основните инструменти за обновяване на по-
коленията ще бъдат стратегическите планове, чрез които 
държавите членки ще приложат ОСП, стана ясно от думи-
те на еврокомисаря по земеделие.

По време на неформалното заседание министрите за 
първи път имаха възможност да обсъдят първоначалните 
законодателни предложения на Европейската комисия за 
ОСП след 2020 г. „Многогодишната финансова рамка тряб-
ва да бъде приета до излизането на Великобритания от 
ЕС, което е договорено да се случи през 2019 г., за да се оси-
гурят стабилност и предвидимост през новия програмен 
период“, подчерта еврокомисарят Фил Хоган.

Между 3 и 3,5 млрд. евро кредити за 
българската хранителна индустрия за 

последните 4 години
„Наличието на финансови инструменти е един от най-ва-

жните стимули за насърчаване на инвестициите в селскосто-
панския сектор, хранително-преработвателната промишле-
ност и малкия и средния бизнес на територията на селските 
райони.“ С тези думи министърът на земеделието Румен По-
рожанов откри Четвъртата годишна конференция на Евро-
пейския фонд за развитие на селските райони (EFARD) през пе-
риода 2014 - 2020 г. Целта на дебата в София беше да бъдат 
обменени идеи, позиции и решения, които да спомогнат за по-
доброто функциониране и прилагане на финансовите инстру-
менти през следващия програмен период след 2020 г.

Порожанов даде и конкретен пример за значението на 

финансовите инструменти, което ще продължава да нара-
ства в новата ОСП: за последните 4 години на хранител-
но-преработвателната промишленост в България са пре-
доставени кредити между 3 млрд. и 3,5 млрд. евро. Земедел-
ският министър припомни, че има огромен интерес по ин-
вестиционните мерки по ПРСР, но с планираните за тях 
средства могат да се обхванат малка част от земеделски-
те стопанства в страната. Така недостигът на средства 
за инвестиции може да бъде преодолян чрез използването 
на нови финансови инструменти.

Необходимост от сътрудничество в областта на фи-
нансирането на ОСП подчерта и еврокомисарят Фил Хо-
ган. Той посочи, че намаляването на бюджета на ЕС за зе-
меделие през следващия период би могло да се балансира с 
разкриване на нови финансови инструменти. Разчетите на 
Еврокомисията показват, че финансовите инструменти 
само в рамките на EFARD ще бъдат катализатор и ще до-
ведат до ръст на инвестициите в сектора от 2,5 млрд. ев-
ро. Освен това по думите на Фил Хоган чрез достъпните 
финансови инструменти може да се привлича допълните-
лен частен капитал и да се подкрепят повече производите-
ли, отколкото само с публично финансиране.

На конференцията стана ясно, че България е една от пър-
вите страни членки, които прилагат финансовите ин-
струменти. Това започва през 2011 г. със създаване на гаран-
ционна схема със средства от ПРСР 2007 - 2013 г. „Благо-
дарение на гаранционния фонд се ускори изпълнението на 
инвестиционните проекти и се предотврати загубата на 
средства по ПРСР 2007 - 2013 г., като бяха подкрепени 544 
бенефициента с инвестиции на стойност 119 млн. евро“, 
обясни заместник-министърът на земеделието д-р Лозана 
Василева. Тя уточни, че досега по действащата гаранционна 
схема с гаранции са подкрепени 124 български предприятия.

 Боряна Семкова

КАКВО ПОКАЗВАТ ЧИСЛАТА

По линия на ОСП България ще получи 7,7 млрд. евро за 
следващия програмен период 2021 - 2027, от които 5,5 
млрд. евро за преки плащания, 200 млн. евро за пазарни 
мерки и близо 2 млрд. евро за селските региони. Както и 
в общия селскостопански бюджет на ЕС, така и за България 
се планира: с 0,7% по-малко за директните плащания (пър-
вия стълб) и с 15 на сто по ПРСР (втория стълб).

Европейската комисия предлага бюджет от 1279 млрд. ев-
ро за следващия 7-годишен период, от които 365 млрд. са 
за ОСП, което е намаление с 5% в текущи цени спрямо се-
гашния програмен период 2014 - 2020 г.

По първия стълб на ОСП за 27-те страни от ЕС са заложе-
ни 286 млрд. евро, от които 267 млрд. евро са за преките 
субсидии на площ и 21 млрд. евро за пазарни мерки. По 
втория стълб са планирани 78 млрд. евро. Според пред-
ставените от Еврокомисията разчети за преките плащания 
намалението е с 3,9%, а за ПРСР - с 15%. В сегашния финан-
сов период за земеделие отиват 38% от бюджета на ЕС, а в 
следващия период земеделците ще получат 29 на сто.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Г одината е много тежка откъм градушки и природни 
бедствия. Агенция „Борба с градушките“ покрива са-
мо една трета от земеделските площи, а над 8000 ра-

кети са изстреляни само до 20 юни. За съжаление тази тен-
денция ще продължи. Така накратко описа ситуацията ми-
нистърът на земеделието, храните и горите Румен Поро-
жанов. 

Обобщените данни на Националния институт по ме-
трология и хидрология към БАН (НИМХ) показват, че от 
началото на 2018 г. най-тежки откъм валежи с градушки 
са били месеците април и май, но по предварителни данни 
и юни е бил. Потвърждават го и данните на Изпълнител-
на агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ), според които ап-
рил и май са били с много наситени ядра на градушки и са из-
стреляни повече от половината от запасите за целия сезон 
от ракети срещу градушките (виж карето).

Стореното досега
Към 20 юни подразделенията на ИАБГ изстрелват раке-

ти от 199 площадки, като на всяка ракетна площадка за-
редеността е 30 ракети. Според обобщените данни на ИА-
БГ от 3 до 6 хиляди ракети е средният разход за година, но 
има години, в които са изстрелвани 14 хиляди, има години, 
в които са 10 хиляди.

От метеорологична гледна точка най-активните месе-
ци за градушки са летните, но през последните години зара-
ди промени в климата и зачестяване на неблагоприятните 
климатични явления градушки се появяват в райони, кои-
то до момента не са били засягани от това природно бед-
ствие. Затова в началото на юни МЗХГ инициира процеду-
ра за одобряване на допълнителни средства в размер на 5,760 
млн. лв. за 2018 г. за закупуване на противоградови ракети.

Плановете на ИАБГ са системата за защита от градуш-
ки да бъде разширена и да обхваща 38 млн. дка земеделски зе-

ми (над 90% от всички). Разчетите за 2018 г. са към същест-
вуващите в момента 9 полигона да бъдат добавени два но-
ви, а броят на ракетните площадки да се увеличи от 199 на 
262. Двата нови полигона, които трябва да покриват ра-
йона на Розовата долина - Николаево, Казанлък, Карлово, и 
района Димитровград, Хасково, Харманли заедно с ракетни-
те площадки към тях са в процес на изграждане и е плани-
рано да стартират работа през лятото. По този начин 
чрез ракетната система ще се защитават 13 млн. дка обра-
ботваема земя при малко над 10 млн. дка към момента. То-
ва покритие е основно в Северозападна и Южна Централ-
на България.

За останалата територия на страната се предвижда за-
щита със самолети, като по план те трябва да излитат 
от малки летища в Добрич, Търговище, Каменец (Плевенска 
област) и Равнец (Бургаска област). Закупени са и три нови 
радара за наблюдение, с което общо стават седем. Инвес-
тициите в доизграждането на системата по първоначални 
планове трябва да достигнат около 18 млн. лв.

Така, ако се реализират плановете, от градушки ще бъ-
дат защитени 38 млн. дка, от които 13 млн. дка от ракет-
на защита и 25 млн. дка от самолетна защита.

Държавата се задъхва
Разширяването на обхвата на градозащитата и свърза-

ното с това значително увеличение на средствата за осъ-
ществяване на дейността налага диверсификация на източ-
ниците на финансиране. През 2018 г. МЗХГ е осигурило необ-
ходимите средства за функционирането на ИАБГ и за уве-
личаване с 10% повече в сравнение с предходната 2017 г. на 
заплатите на служителите.

По схемата за държавна подкрепа „Помощ за компенси-
ране на щетите по земеделските култури, причинени от 
неблагоприятни климатични събития“, се подпомагат до 

80% от действителните разходи за отглеждане на дадена 
култура през съответната стопанска година. Условията за 
получаване на подпомагане от природни бедствия, включи-
телно и от градушки, са площите да са пропадали на 100%, 
установени от експертна комисия. За компенсиране на ще-
ти през 2017 г. са изплатени 520 424 лева на 233 земеделски 
стопани по заявени площи в размер на общо 9659 хектара. 
До края на май за компенсиране на щети през 2018 г. са по-
дадени 12 заявления за обезщетение за 4720 декара, от кои-
то към 1500 са пшеница, към 2000 декара са царевица и от 
другите култури по-малко, сочат предварителните данни 
на МЗХГ.

За насърчаване на земеделските стопани към доброволно 
застраховане на селскостопанска продукция се прилага схе-
мата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии 
при застраховане на селскостопанска продукция“, като мак-
сималният размер на подпомагане е до 65% от стойността 
на застрахователната премия. 

Идея за нов закон
В Централна и Източна Европа, включително и в Бъл-

гария, бурите, вятърът и градушките традиционно причи-
няват най-голям брой застрахователни щети, показва про-
учване в 9 страни в региона от една от големите застра-
хователни компании, Generali. При сериозните климатични 
промени, които настъпват през последните години, про-
блемът с градушките ще става все по-голям и предотвра-
тяването им все по-сложно. Според министъра на земеде-
лието единственият шанс на земеделските производите-
ли да намалят щетите от градушки е в приемането на нов 
закон, който ще промени статута на ИАБГ и ще разшири 
обхвата на опазваните площи.

Проектът на МЗХГ, който беше подложен на обществе-
но обсъждане, предвижда ИАБГ да стане държавно предпри-
ятие, а опазваните площи да се увеличат. За да се разшири 

обхватът на опазваните площи и да се пазят не само земе-
делски земи, но и градовете, ще се въведе такса „градушка“. 
За земеделците тя ще е 50 стотинки на декар. Ще трябва 
да плащат и застрахователите. Идеята в законопроекта е 
да се отделят по 0,8% годишно от премийния проход „Кас-
ко“ за всеки застраховател. Прогнозите на МЗХГ са годиш-
но да се събират към 5-6 милиона лева само от застрахова-
телите. Заедно с приходите от земеделските такси и дър-
жавното подпомагане, които се очаква да бъдат 12 млн. лв., 
новото търговско дружество ще разполага с около 18 млн. 
лева годишно. По закон държавното предприятие ще може 
да тегли и кредити, в случай че парите не стигат, да полу-
чава лихви от депозити, както и да прави портфейлни ин-
вестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облига-
ции. Така прогнозният му годишен бюджет може да е око-
ло 30 млн. лева.

На този етап обаче 
застрахователите са категорично против

новия закон, въпреки че подкрепят реформите за упра-
вление на риска в земеделието, базиран на превенция, инвес-
тиции и гарантиране на обезщетяване при настъпване на 
природни събития в голям мащаб, но настояват да се на-
сърчават земеделските стопани и държавата да застрахова 
земите и дейността по градова защита. 

ОТ МЗХГ контрират, че ако застрахователите не бъ-
дат включени в частта на приходната част, това озна-
чава тежестта на финансирането за борба с градушките 
да се поеме само от земеделските производители и бюдже-
та, което ще бъде непосилно както за фермерите, така и 
за държавата.

Според Асоциацията на българските застрахователи 
предлаганият от правителството модел за борба с гра-
душките:

 не съответства на разбиране за обществен интерес и 
социална справедливост, тъй като предвижда да нато-
вари потребителите на застрахователни услуги от об-
що застраховане с по-голяма финансова тежест за обез-
печаване на мероприятия по превенция или подпомага-
не на пострадали земеделски стопани, включително не-
застраховани
 не отчита, че застрахователният сектор предлага уп-
равление на рисковете, свързани с неблагоприятни кли-
матични събития в земеделието по по-ефективен начин 
от употреба на обществените ресурси
 ще оскъпи застрахователната услуга, и то в най-масови-
те застраховки, като Каско например
 няма да има ефект върху развитието и стабилизиране-
то на пазара на земеделски застраховки
 няма да доведе до намаляване на размера на изплатените 
застрахователни обезщетения от страна на застрахо-
вателите, отчитайки дела на обезщетенията за риска 
„градушка“, в частност по имуществените застрахов-
ки и по застраховка Каско. 

ГРАДУШКИТЕ

Ракети, самолети и застрахователи 
дебнат природните бедствия

ЗАЩИТАТА ОТ ГРАДУШКИ ПРЕЗ АПРИЛ И МАЙ 2018

Активният сезон за борба с градушките за 2018 г. е от-
крит на 24 април и в началото на сезона Агенцията „Бор-
ба с градушките“ разполага с 8608 ракети. Поради висока 
честота и интензивност на градовите процеси през април 
и май през двата месеца са проведени 101 активни проти-
воградови въздействия, като са обработени 459 облачни 
клетки с 5056 ракети. Реално само за 35 дни – от 24 април 
до 28 май, са използвани близо 60% от всички противо-
градни ракети за 2018 г.

По предварителни данни от комисиите на общинските 
служби по земеделие за щетите, нанесени от най-силния 
до момента щорм, развил се на 15 май в защитаваната те-
ритория (Монтана, Враца, Плевен) от градушка са поразе-
ни около 2 хил. дка. Поради голямата интензивност на гра-
доопасните процеси агенцията е доставила на 22 май още 
2 хил. ракети, които да осигурят правилното и пълноценно 
провеждане на защитата от градушки. 
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Новият DURON™
следващо поколение в защитата на Вашата техника

Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България    
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,

тел. 02/978 4142; 02/978 5334; факс: 02/978 8256, e-mail: office@lubrifilt.bg

www.lubrifilt.bg

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

16 - 19 август, Нитра, 
Словакия  
Agrokomplex
Agrokomplex е Международна из-
ложба за селско стопанство и храни, 
с дългогодишна история, която тази 

година се провежда за 45-и път и обединява няколко специализи-
рани секции - за селскостопански животни, потребителски стоки, 
възобновяема енергия, туризъм, земеделски технологии, предос-
тавя се платформа за сключване на партньорства. Организаторите 
предлагат 40 906 кв. м закрито изложбено пространство с 15 зали 
и 50 000 кв. м открита площ и са оптимисти, че ще подобрят ми-
налогодишното си много добро постижение от 2253 изложители и  
555 988 посетители.
www.agrokomplex.sk/en/vystavy/agrokomplex-2018/

17 - 20 август, Дебрецен, 
Унгария 
Farmer-Expo
 Farmer-Expo е едно от най-старите и 
престижни ежегодни изложения в Ун-
гария за селско стопанство и храни-

телна индустрия, което през тази година се провежда за 27-ми път. 
Успехът на изложението се дължи не само на дългогодишния оп-
ит на организаторите, но и на неговото местоположение: провеж-
да се в един от най-развитите селскостопански райони на страната 
и в тясно сътрудничество с университета в Дебрецен. Статистика 
за 2016 г. показва: 16 086 кв. м изложбена площ; 304 изложители;  
30 265 посетители. В рамките на Farmer-Expo се провежда и спе-
циализираното изложение Hortico за плодове, зеленчуци и гради-
нарство.
www.farmerexpo.hu

18 - 26 август, 2018. 
Петербург, Русия  
Agrorus 
Agrorus e Международно аграрно из-
ложение и търговски панаир, кое-
то предлага най-голямата изложбена 

площ в Русия за демонстрация на възможностите за малки форми 
на управление на аграрно-промишления сектор, обмяна на опит и 
обсъждане на перспективите за развитие на аграрната индустрия. 
Панаирът е традиционен формат, който в продължение на много 
години е съпътстващо мероприятие на Agrorus, на което се срещат 
продавачи и купувачи на разнообразни селскостопански проду-
кти, естествен мед, месо, млечни продукти, сирена, хлебни и слад-
карски изделия, ориенталски бонбони, ядки и сушени плодове, ка-
фе, чай, лечебни билки, гъби, плодове и много други. В рамките на 
изложението се провежда и традиционният ежегоден междунаро-
ден аграрен конгрес със специализирани конференции и семина-
ри.
www.agrorus.expoforum.ru

21 - 24 август, Трондхайм, 
Норвегия 
Nor-Fishing
 Nor-Fishing е авторитетно национал-
но и международно изложение за 
риболовната и преработващата ин-

дустрия, което се провежда ежегодно от 1960 г., а днес е важно 
средище за демонстрация и дискусии на най-новите иновации и 
технологии в сектора, свързани с риболова, преработката, транс-
порта и маркетинга. 
Съвременното рибарство се превърна в мощна индустрия на зна-
нието, която обхваща електроника и дизайна на плавателни съдо-
ве, обработка на улова на борда и производство на продукти с до-
бавена стойност, много от които се показват на Nor-Fishing.
През последните години изложението привлича около 15 000 по-
сетители от над 50 държави. Всички големи риболовни нации при-
състват като изложители, посетители или като членове на офици-
ални делегации.
www.nor-fishing.no

25 - 30 август, Горна 
Радгона, Словения 
Agra
 Agra е традиционен Международен 
панаир за земеделие и хранителна 
индустрия, който през 2018 г. се про-

вежда за 56-и път. Специално внимание тази година се отделя на 
младите фермери, които ще представят своите постижения и как 
благодарение на въвеждане на цифровизация, иновации, ноу-хау 
и работа в мрежа произвеждат и продават собствените си вина, 
култури и продукти. Организаторите ще насочат вниманието на 
изложители и посетители към предизвикателствата, пред които 
са изправени младите земеделски производители, и перспектива-
та за развитие на селското стопанство. Изложителите ще покажат 
световни марки на селскостопански и горски машини, новости в 
оборудването и средствата за производство на екологична храна, 
както и висококачествени хранителни продукти, ястия, вина и до-
пълнителните дейности на аграрните стопанства. Предвидени са 
презентации на над 1800 изложители от повече от 30 страни по 
света, както и демонстрации на местни животни, едър рогат доби-
тък, коне, прасета и дребни говеда, достиженията на пчеларството 
и рибарството в езерата. Очакват се над 120 000 посетители, сред 
които европейските министри на земеделието, бизнесмени, екс-
перти, фермери, преработватели и взискателни потребители.
www.pomurski-sejem.si

АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през 
август 2018 г.
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Фиг.1 Производство на домати 
във водещите 10 страни на света - 

млн. тона

По площи, консумация и стопанско 
значение доматите заемат първо място в 
света и у нас сред зеленчуковите култу-
ри. Плодовете притежават високи вкусо-
ви, хранителни и диетични качества със 
силно изразени профилактични и лечеб-
ни свойства. В свежо и преработено със-
тояние доматите са важна и незаменима 
храна за всички възрасти от население-
то, която консумират целогодишно. От 
тях се получават високи добиви и дохо-
ди от единица площ, с което се използ-
ват по-добре трудовите и материалните 
ресурси на страната. Те са ценна сурови-
на за преработващата промишленост и 
са с голямо значение за експорта.

Широкото приложение на селекция 
допринесе за създаването на сортове с 
висока добивност, подобрени техноло-
гични качества и специфично предназ-
начение. Разработените технологии за 
оранжерийно и ранно, средно ранно и 
късно полско производство допринасят 
за снабдяване на населението с домати 
през цялата година. 

Целта на настоящата публикация е да 
се представят основните тенденции в 
производството на домати в продължи-
телен срок от 55 години (1961 до 2016 г.), 
включващ периоди на падения и възхо-
ди.

Доматите в света и ЕС-28
Доматите са широко разпростране-

ни в света с постоянно увеличаваща се 
площ През 2015 г. глобалните площи 
са 56.4 млн. дка с производство на 186 
млн. тона или среден добив от 3 тона/
дка. Подчертано на първо място е Китай 
с 27.4% от световно производство, след-
ван от Индия, САЩ, Турция, Италия и пр.

Рекордните добиви домати са получе-
ни в Холандия - 47.6 тона/дка, получени 
при оранжерийни условия.

Общото производство на домати в 
страните на ЕС-28 през 2016 г. е 12.6 млн. 
тона (8.3% от световното). Водещи про-
изводители са южните средиземномор-
ски страни Италия, Испания, Португалия 
и Гърция. Забележително голямо е про-
изводството на Холандия, страна с мал-
ка територия и земеделска земя, както 
и на Полша въпреки по-северното изло-
жение.

България е на 11-о място в ЕС-28 със 
141 хил. тона (едва 1.1% от ЕС и 0.08% от 
света). То е 7.2 пъти по-малко от Гърция, 

6.3 пъти от Холандия и 5.9 пъти от Пол-
ша и дори под това на малки страни като 
Белгия, Македония и Албания.

Доматеното производство 
на България след 1961 г.
Производството на домати в Бълга-

рия е характеризирано с три компонен-
та – общо производство, реколтирани 
площи и средни добиви, отразени съот-
ветно във фиг. 3, 4 и 5 за периода от 1961 
до 2016 г. Данните за този период са за-
имствани от Faostat (2014) и Агростатис-
тика при МЗХ. Графичното представяне 
на данните е постигнато чрез използва-
нето на статистически модел на Faostat 
от 2014 г. За периода до 1980 г. са из-
ползвани данни през 5-годишни интер-
вали, от 1980 до 2010 г. – през 2 години, 
от 2011 до 2016 г. – ежегодни. 

Общо производство 
От 1961 до средата 80-те години на ХХ 

век производството на домати на Бълга-
рия е интензивно и нарастващо от около 
760 до 850 - 900 хил. тона, което е срав-
нимо със съвременната продукция на 
Гърция и Полша. През този период до-
мати се отглеждат на големи площи и за 
промишлено производство, с мобилизи-
ране на големи трудови ресурси (трудо-
ви бригади на учещи, военнослужещи) 
и с частично приложение на прибираща 
техника. С драматичните промени в соб-
ствеността и структурата на земеделска-
та земя след 1989 г. започва рязък спад 
на доматеното производство, което са-
мо за първите две години намалява око-
ло два пъти. След известно колебание 
до 1998 г. започва отново трайно нама-
ление на продукцията, достигащо абсо-
лютния си минимум от 90 - 100 хил. тона 
през 2011-2012 г., които са едва 9-10% от 
нивото на 80-те години на миналия век. 

Следващият четиригодишен период 
до 2016 г. се бележи с ръст на доматено-
то производство до 141 хил. тона. Въпре-
ки това то е 7.2 пъти по-малко от Гърция, 
6.3 пъти от Холандия и 5.9 пъти от Пол-
ша и дори под това на малки страни като 
Белгия, Македония и Албания.

Реколтирани площи
От началото на 60-те докъм началото 

на 90-те години на миналия век е отче-
тено постепенно увеличени на реколти-
раните площи с домати от около 200 хил. 
до 300 хил. дка. През 1992 г. е регистри-
рано намаление на площите с домати 
до 174 хил. дка (-58%). В следващия пе-
риод до 2000 г. следва колебливо увели-
чаване, но след 2002 г. става рязък спад 
на площите, достигащ абсолютния мини-
мум - 29 хил. дка през 2010 г. В следващи-
те години до 2016 реколтираните с дома-
ти площи се увеличават до 141 хил. дка. 
Или абсолютните стойности на този по-
казател са намалели в сравнение с 80-те 
години около 10 пъти до 2011 и 8.3 пъти 
до 2016 г. 

Средните добиви на 
доматите

Средните добиви от декар домати са 
производни от съотношението на рекол-
тирани площи и производство. През це-
лия период те са в екстремните граници 
от 1500 до 3900 кг/дка, като най-общо се 
очертават три основни интервала на ва-
риране. 

Докъм 1992 г. те са около 3000 кг/дка, 
с по-голяма променливост в началото 
на периода. От 1990 докъм 2002 г. след-
ва рязко намаление до абсолютния ми-
нимум от 1400 кг през 2002 г. През този 
период намалението на производство-
то става с по-голяма скорост от това на 
площите. Наред с по-малките площи ряз-

ко се влошава технологията на отглеж-
дане. След този минимум започва посте-
пенно, макар и колебливо, увеличение 
на средните добиви до 2016 г., когато 
надминават нивото от 1980 г. (до 3900 кг/
дка).

По-високото ниво на средните до-
биви след 2010 г. в сравнение с начал-
ния период до 1990 г. може да се обяс-
ни с няколко фактора. Първо, до 1990 г. 
домати са отглеждани на големи площи, 
включително и на полски площи за про-
мишлена преработка, с по-ниско ниво 
на агротехниката и по-малки добиви. В 
последните години добивите от домати 
са по-високи поради малките площи в 
стопанствата, липсата на полски домати 
и вероятно по-голям дял на оранжерий-
но производство. Също и с внедрени но-
ви сортове с по-голяма продуктивност, 
макар и с влошени в повечето случаи 
вкусови качества. 

Обща дискусия
Зеленчуковото производство е най-

силно засегнатият сектор от общата кри-
за на българското земеделие. Затова не 
е чудно, че на нашите пазари рязко до-
минират вносните домати (около 80 - 
90% по неофициални оценки), че като 
суровина за преработка и консумация 
се използват предимно вносни домати 
от чужбина. В последните години произ-
веждаме 7-8 до 10 пъти по-малко домати 
в сравнение с 80-те години. Изобщо със-
тоянието на нашето зеленчуково произ-
водство е не само кризисно, а направо 
много тежко и трагично. 

Причините са комплексни, и мно-
гократно обсъждани. В основата е по-
грешното провеждане на поземлената 
„реформа“, с която земеделската земя 
премина в ръцете на едри зърнопроиз-
водители. Неблагоприятни фактори са 
също малката и недостатъчна финансо-

ЗЕЛЕНЧУКЪТ

Драмата с българските домати

Китай; 51

Мексико; 
3,4

Индия; 17,5
САЩ; 13,2

Турция; 
11,4

Египет; 8,6

Испания; 
4,1Бразилия; 

3,9
Италия; 5,1

Иран; 6,1

 

5990
5233

1693
1014 890 857 823

426 259 201 141 85 55 46 44 116
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Ита
лия

Исп
ания

Порту
га

лия

 Гъ
рция

Холандия

Полша

Франция

Румъния

Белги
я

Унга
рия

Бълга
рия

Ге
рмания

Австр
ия

Швейцария

Финландия

Други

10
0 

то
на

 

762 775

444 477

324

490
410

237 213
134115 103 94 118 120 122141

859
816 838 853 905

760
806 846

245

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

19
61

19
65

19
70

19
75

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

10
00

 т
он

а

  

234
214

240
266 274

300
274

217

146
123

73
35 29 39 37 38

293 295
277

33 3636

238 230236 248

0

50

100

150

200

250

300

350

19
61

19
65

19
70

19
75

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

10
00

 д
ка

 

3.1
3.6

2.9

2.2

3 3.1 3.1
2.6 2.7

3.1

2.5
2.1

1.9 1.8
1.4

1.7 1.9

3
3.2 3.4

3.1 3.3 3.1
3.4

3.73.9

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

19
61

19
65

19
70

19
75

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

то
на

/д
ка

Фиг.2 Производство на домати в страни на ЕС-28 -  
1000 тона

Фиг.3 Производство на домати в България от 1961 до 2016 г. -  
1000 тона

Фиг.4 Реколтирани площи с домати от 1961 до 2016 г. - 1000 дка

Фиг.5 Средни добиви от домати в България по години - тона/дка
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ва подкрепа със средства от ОСП и на-
ционалния бюджет, неефективната борба 
с контрабандния внос на високо субси-
дирана чужда продукция, практическата 
ликвидация на поливните системи и скъ-
пата поливна вода, недостатъчната квали-
фикация и организираност на производи-
телите и пр.

В България има благоприятни условия 
за развитие на зеленчуково производ-
ство: подходящи почвено-климатични ус-
ловия; опит и традиции от миналото; на-

личие на богат специфичен генофонд от 
местни селекционирани и интродуцира-
ни култури и сортове; голям потенциален 
външен пазар; наличие на много изоста-
вени земи и пр. Европейският съюз ка-
то цяло е подчертано нетен вносител на 
плодове и зеленчуци и нашето градинар-
ство трябва да заеме своето място в паза-
ра на общността.

 Проф. дсн Петко Иванов
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Господин Сомбат, с какво фирма 
Pellenc е известна в света на лозари-
те?

Ние сме специализирани в производ-
ство на лозарска техника и сме извест-
ни с иновативния си инженерен подход 
при създаването им. Но нека да уточня, 
че имаме и още едно направление – това 
са машини за работа с маслинови дръвче-
та. Заводът на Pellenc е в Южна Франция, 
недалеч от Марсилия. Фирмата е основа-
на през 1976 г. от Роже Пеленк. Pellenc е се-
мейна компания, която през 2017 г. бе за-
купена от френския инвестиционен фонд 
Сомфи.

Кои са пазарите на Pellenc?
Нашата компания е там, където има 

грозде и маслини. Но отскоро развиваме и 
нова насока в нашето производство – ма-
шини за почистване на градовете и маши-
ни за дърводобив и дървообработка. Ком-
панията ни има бази в Южна Америка, Се-

верна Америка, Австралия, Азия (Китай и 
Корея) и, разбира се, в Европа.

Какво представяте на изложбата 
БАТА Агро?

Обикновено Pellenc участва на излож-
би, свързани пряко с лозарството и с мас-
лините. Но нашите партньори Римекс 
Технолоджийс са тук, те са нашият вно-
сител на машините за България и след ка-
то тяхната преценка е, че изложбата е 
подходяща за съвместната ни работа – и 
ние сме тук. Аз лично съм за първи път 
на БАТА Агро. Тук показваме малки елек-
трически машини за ръчна работа, кои-
то са предназначени за лозарите. Показва-
ме и прикачни машини за трактори, кои-
то също се използват в лозарството. Ве-
че имам опит и зная, че ръчните машини 
са много интересни за българските ферме-
ри, явно им вършат работа, а и са съвсем 
по финансовите им възможности. След 
изложбата „Винария 2018“ имаме и пър-
вата продажба на самоходен гроздоком-
байн в България. Това е много продуктив-
на машина, но е предназначена за по-голе-
мите лозари.

Откога Pellenc е в партньорство с 
Римекс Технолоджийс?

Работим заедно от 2 години. За мен 
българските ни партньори са много гъв-
кави, много иновативни и имат отлич-
ни специалисти за поддръжка на продаде-
ните машини както по време на гаранция, 
така и следгаранционно обслужване. Ние 
обучаваме специалистите на Римекс във 
Франция или пък френски инженери идват 
на място в България, за да обучават бъл-
гарските си колеги.

Господин Сомбат, ако аз съм по-
тенциален купувач на машина, про-
изведена от Pellenc, кои са предим-
ствата пред конкурентите, които 
вие ще ми изтъкнете?

Първото ни предимство е, че машини-
те Pellenc са иновативни и в тях има вло-
жени близо 1000 патента. Иначе казано, 

нашите машини изпреварват с идеите си 
и с инженерните решения останалите ло-
зарски машини и машините за маслини. 



Работата с нашите машини е 
много производителна, много 

ефективна и носи на фермерите 
предимството да си свършат 

качествено и навреме работата. 

Машините на Pellenc работят с опти-
мална скорост за условията, в които са 
поставени. Да кажем, гроздокомбайнът 
работи оптимално и качествено при 
прибирането на реколтата със скорост 
от 4 до 5 километра в час. Да, може да се 
движи и със скорост 6-7 километра меж-
ду лозовите редове. Но качеството на ра-
ботата ще е по-ниско. В електрическите 
ни ножици например има 6 патента. Ние 
първи оборудвахме нашите ножици с ли-
тиево-йонна батерия и така тя може да 
работи без прекъсване пълен работен ден 
– 8 часа. По това време литиево-йонни 
акумулатори имаха само мобилните те-
лефони. Тези акумулатори изискват специ-
ална електроника и ние в Pellenc я създа-
дохме. Иновациите са стандарт на рабо-
та при нас.

Очаквате ли продажби и на БАТА 
Агро?

За електрическите инструменти за ло-
зарство и овощарство – със сигурност. 
Вече виждам как ги гледат, как ги проб-
ват и как обсъждат цената българските 
фермери. Като търговец мога да преценя, 
че те наистина са много близо до покуп-
ка на тази техника. Има много хора, кои-
то гледат и по-големите ни машини, така 
че ако не точно на БАТА Агро, вероятно 
след това ще имаме заявки. Имахме и мно-
го ползотворни срещи, които непремен-
но ще дадат добри резултати. 

 Интервю на Михаил Ванчев

ЗОЛТАН СОМБАТ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФРЕНСКАТА ФИРМА PELLENC: 

Лозарските машини на Pellenc 
носят в себе си 1000 патента

ОТГЛАС OT 

Както е известно, у нас все още се предпочита ръчното прибира-
не на грозде. Защо? Заради високата безработица в селските ра-
йони и липсата на достатъчно средства за инвестиции в гроздо-

бера? Или заради мита, че ръчно бране на грозде дава по-качествен 
краен продукт? Отговора дават страните, които са преуспяващи в то-
зи бранш, не само по количеството, но и по качеството на произведе-
но вино, и които от години отдават предпочитание на прибирането на 
гроздето с гроздокомбайн. 

Кой не знае какво е ръчно бране на грозде. Гроздът се отрязва и се 
поставя в съд. При бране с гроздокомбайн прибиращият модул на ма-
шината работи над реда, като създава вибриращо движение, и с по-
мощта на шейкъри само узрелите зърна, без стъбла и чепки, се откъс-
ват и попадат в бункера. 

Едно от големите предимства при ръчния гроздобер е, че работни-
ците биха могли да направят селекция на гроздето директно на поле-
то, да подбират само узрялото грозде или по-скоро да избегнат бра-
не на гнило или лошо грозде. За да се случи това, работниците трябва 
да бъдат добре обучени, да имат достатъчно време и да получават 
възнаграждение, което да ги мотивира да го правят. Прибирането на 
грозде обикновено е ниско платена работа, която се извършва от вре-
менно наети работници. Ръчното прибиране на грозде също така е и 
бавен и мъчителен процес. Дори и да разполагате с много финансови 
средства и да можете да си позволите да наемете наистина голяма ар-
мия от работници, ще ви се наложи да започнете прибирането на ня-
кои от сортовете малко преди да са напълно узрели, след това - при 
оптимална зрялост, а в края на кампанията да приберете реколтата в 
презрял стадий. Ръчното прибиране има и друг недостатък, например 
в района на град Бордо - когато сортът мерло е вече узрял, сортът ка-
берне узрява една или две седмици по-късно. Тези времеви амплиту-
ди доста затрудняват използването и управлението на човешка работ-
на ръка при прибирането на реколтата ръчно. 

В днешно време е много трудно да се наемат достатъчно работни-
ци. Все повече и повече собственици на винарни се затрудняват да 
наемат достатъчно количество и качествена работна ръка, също така 
тя все повече поскъпва. В някои от случаите, ръчното бране е задъл-
жително, ако например терените са много стръмни или конструкци-
ята на масива не позволява да се извършва машинно бране (напри-
мер стари лозови масиви) или не е подрязано и/или подвързано по 
определен начин, но понякога и по други причини. Например в реги-
она Шампан, производителите на шампанско, които използват черве-
ни сортове грозде, биха получили нежелано оцветяване, ако прибе-
рат гроздето механично. Въпреки това лозарите там продължават да 
обмислят възможността да използват гроздокомбайн поради високи-
те разходи за ръчно бране. 

Машинното прибиране e един усъвършенстван и деликатен про-
цес. В по-дългосрочен план гроздоберът с машина се оказва по-ев-
тин в сравнение с ръчния гроздобер. Механичното прибиране е зна-
чително по-бързо от ръчното, например една машина замества около 
20 работници. Ако например сте изправени пред настъпващото лошо 
време по време на беритбената кампания, машината би се справила 
много по-бързо, докато на човека би му отнело дни. В крайна смет-
ка гроздокомбайнът дава възможност прибирането на гроздето да се 
случи при неговата оптимална зрялост, а не твърде рано или твърде 
късно, което е една от основните предпоставки за получаване на ка-
чествено вино в бутилката.

И още: Прибирането с гроздокомбайн може да се осъществи и 
през нощта, когато през деня е много горещо. Това ще придаде пове-

че свежест на вкусовите качества на гроздето. 
Другото предимство на машинното бране е, че при него се отделят 

узрелите плодове от стъблото, докато неузрелите остават върху лоза-
та. Ако разговаряте с производител на грозде, той, разбира се, ще се 
постарае да ви увери, че неговият метод е правилният. Ако той при-
бира реколтата си ръчно, според него това ще е най-добрият метод, а 
ако машинно - ще твърди същото. Само крайният продукт би разкрил 
истината. 

 Между 60 - 80% от световното производство на вино е от грозде, 
прибрано с гроздокомбайн. Все още в някои страни с развиващи се 
икономики, сред които е и България, човешкият труд струва толкова 
малко, че все още е по-евтин от брането с машина. 

Всяка година компанията Pellenc произвежда около 400 - 450 гроз-
докомбайна. Всеки гроздокомбайн е предмет на индивидуална поръч-
ка, изработката на машината трае от 4 до 6 месеца. Гроздокомбайните 
Pellenc притежават изключителни способности, те берат, почистват, 
сортират, отделят, съчетават няколко операции в едно и по този на-
чин спестяват много от производствените разходи. Самоходните гроз-
докомбайни са в състояние да пръскат, подрязват, почистват и култи-
вират. Не е случайно, че основните пазари, където работят най-много 
гроздокомбайни Pellenc, са именно страните, заемащи лидерски пози-
ции в света по количество и качество на произведеното вино. 

В началото на септември в Южна Франция, в Châteauform’, la maison des 
contes, недалеч от завода на Pellenc, ще се проведе поредното представяне 
на новостите при прикачните гроздокомбайни. В следващия брой на 
„Агробизнесът“ ще ви разкажем за тях.

MADE IN FRANCE

Наближава гроздобер.  
Големите винари го правят с Pellenc
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Земеделските производители от Североизточна България 
имаха възможността да присъстват на традиционната за 
началото на юни платформа на БАСФ „Добив Плюс Експо“, 

която се проведе в полетата край село Сенокос. За пореден път 
фермерите от Добруджа имаха възможност да се запознаят с 
най-новите предложения за опазване на земеделските култури, 
разработени от немската компания, и да изберат най-подходя-
щата за тях. Специалистите на БАСФ представиха пред стопани-
те действието на своите продукти в реални условия на полето. 
Ключов акцент бе първият фунгицид за прилагане върху семе-
ната, който осигурява отличен контрол срещу болестите и по 
листата – Систива. Систива се прилага с обеззаразяването на 
семената заедно с обеззаразителя и започва да пази от есен-
ните инфекции пшеницата, ечемика и други житни култури още 
със сеитбата. Освен че предпазва културите от инфекциозния 
натиск от болести, още наесен продуктът осигурява и истин-
ски превантивна защита, защото превенцията започва още от 
поникването. Систива има изключително дълго последействие 
– от сеитбата до пролетта. Продуктът вече е на полето, в посе-
вите на земеделците, и се изпитва и в наши производствени оп-
ити. Първите резултати от приложението му през 2017-2018 г. 
са отлични. В полетата, в които е приложен Систива, растени-
ята са добре изхранени, чисти от болести, до късно стъблата и 
класовете остават зелени и хранят зърното до края на вегета-
цията. Най-силно изразен AgCelence ефект (зелен физиологи-
чен ефект) се наблюдава там, където Систива е надграден със 
следващо третиране с Приаксор. Две последователни третира-
ния с продукти с толкова висок клас фунгицидна защита, дори 
и окомерно, позволяват да се види добрият статус на пшеница-
та, което ще доведе до висок добив. 

В слънчогледа бе поставен акцент на различните варианти 
на защита от плевели чрез Пулсар Плюс в посевите с хибриди-
те от новата генетика на технологията Clearfield Plus. Разликите 
в опитите, където е приложен Пулсар Плюс, са явни. Плевели 
като бутрак, паламида, житни плевели и други са напълно уни-
щожени и хербицидът си е свършил добре работата. В презен-
тациите пред земеделските производители специалистите от 
компанията отправиха своето послание към земеделските про-
изводители те да бъдат устойчиви в решенията си. Когато ре-
шат да заложат на толкова иновативен подход и купят семена 
от Клиърфийлд Плюс слънчогледови хибриди, е важно, после 
да продължат с Пулсар Плюс и да спазят технологията. Само та-
ка ще могат да развият пълния потенциал на генетиката и въз-
можностите за висок добив на Клиърфийлд Плюс хибридите. 
Едно частично елиминиране на плевелите - дори ако са запазе-
ни единични растения на квадратен метър от бутрак, паламида, 
балур и други, при непълно спазване на технологията силно се 
отразява в посока намаляване на добива, за което също имаме 
изведени опити.

Интересното на полето, което фермерите успяха да видят, 
беше, че в парцелка с хибриди, които са със задоволителна 
устойчивост на синя китка – там, където нямаше третиране с 
Пулсар Плюс, тя можеше да се види. Явно е, че синята китка му-
тира много бързо и дори при хибриди с устойчивост към нея 
се появява, ако не е приложена химическа защита. Това е още 
една предпоставка за приложението на Пулсар Плюс като пра-
вилно, разумно решение и срещу плевели, и срещу сина китка, 
и като цялостна химическа защита. 

БАСФ за поредна година представи 
иновациите в растителната защита

Утвърдени и иновативни технологии за растителна защита 
представи БАСФ по време на Добив Плюс Експо 2018
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На 1 юни 2018 г. комисарят по зе-
меделие и развитие на селските райо-
ни Фил Хоган представи предложение-
то на Европейската комисия за рефор-
ма на Общата селскостопанска поли-
тика на ЕС за периода 2021 - 2027 г. Те-
мата, която в най-голяма степен „раз-
буни духовете“, е за налагането на та-
ван на годишните субсидии за едно 
стопанство. Въпреки дадената обо-
сновка от страна на ЕК в направено-
то предложение прозират доста сла-
бости и липса на задълбочена предва-
рителна оценка, което би могло да до-
веде до редица проблеми. Потенциал-
ът за решаването им в момента е в 
ръцете на експертите и най-вече на 
държавите членки, които имат неле-
ката задача да защитят не само свои-
те интереси, но и тези на Съюза ка-
то цяло.

За разлика от законодателния па-
кет, който за периода 2014 - 2020 г. обхващаше четири зако-
нодателни предложения, в последното предложение на ЕК 
са включени само три регламента:

 регламент относно стратегическите планове по ли-
ния на ОСП

 регламент относно единната обща организация на па-
зарите (ООП)

 хоризонтален регламент относно финансирането, 
управлението и мониторинга на ОСП.

 Принцип на субсидиарност
 Причината за по-малкия брой законодателни предложе-

ния не е само в широко прокламираното опростяване на 
Общата селскостопанска политика, а е основно поради въ-
веждането на т.нар. принцип на субсидиарност. Този прин-
цип е дефиниран в чл.5 от Договора за Европейския съюз и 
съгласно него ЕС не предприема действия, ако те не са по-
ефективни от действията, предприемани на национално, 
регионално или местно равнище. Казано с обикновени ду-
ми, по отношение на ОСП този принцип означава, че на-
ционалните администрации сами ще избират мерките, с 

които ще подпомагат своите земеделски производители, 
както и начина на тяхното прилагане. В тази връзка е из-
ключително странен фактът, че в предложението за регла-
мент относно стратегическите планове по линия на ОСП 
един от много малкото общовалидни за всички държави 
членки елементи е налагането на таван на директните пла-
щания в определени граници.

 Липса на оценка
Системата за намаление на размера на директните пла-

щания, които определено стопанство може да получи за да-
дена календарна година, беше въведена с Реформата на ОСП 
от 2014 г. и се приложи за първи път през 2015 г., като с 
нея се намаляваше единствено базовото плащане (СЕПП). 
Въпреки че по своята същност е задължителна за прилага-
не, системата е достатъчно гъвкава, за да може да отгово-
ри на спецификите на отделните държави членки. Намале-
нието се прилага вече три години – период, в който е мно-
го трудно да се оцени неговата ефективност. Данните за 
периода 2015 - 2017 г. не са достатъчни, за да се прецени ка-
къв ще е ефектът от прилагането на тази система в дълго-
срочен план. Ето защо предложението на ЕК за прогресив-
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но намаление на размера на всички директни плащания, кои-
то определено стопанство може да получи за дадена кален-
дарна година в диапазона от 60 000 до 100 000 EUR и пълно-
то им ограничаване над 100 000 EUR, изглежда недостатъч-
но обосновано. Причината е, че до момента липсва доказа-
телство за това, че ограничаването на директните плаща-
ния в определени граници води или може да доведе до поло-
жителен ефект за земеделието в ЕС като цяло. Важно е да 
се отбележи, че предложеното от ЕК намаление ще се при-
лага за всички директни плащания, включително и за об-
вързаното с производството подпомагане, а не както е до 
момента само за плащанията по схемата за единно плаща-
не на площ.

 Мотивът: по-справедливо разпределение 
на средствата

 Съгласно правилата в ЕС всяко законодателно предло-
жение, което Европейската комисия прави, трябва да бъ-
де придружено от т.нар. Оценка на въздействието – доку-
мент, който анализира и показва по какъв начин ще се отра-
зи на Европейския съюз всеки от елементите на предложе-
нието. В част трета от този документ, който придружа-
ва предложението за Регламент относно стратегическите 
планове по линия на ОСП, като обосновка за налагането на 
системата за намаление на размера на директните плаща-
ния е посочено, че чрез тази система за намаление може да се 
постигне по-справедливо разпределение на директните пла-
щания, което е и една от специфичните цели на ОСП, чрез 
която да се постигнат трите общи цели на ОСП, посоче-
ни в чл. 5 от проекта на Регламента:

 да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и 
диверсифициран сектор на селското стопанство и да га-
рантира продоволствената сигурност 

 да подкрепя грижите за околната среда и действията 
в областта на климата и да допринася за постигане на цели-
те на Съюза, свързани с околната среда и климата 

 да укрепва социално-икономическата структура на 
селските райони.

 Според предварителната експертна оценка на Инсти-
тута за агростратегии и иновации обаче предложената но-
ва система за намаляване на директните плащания няма да 
доведе до постигане на тези цели. По-долу са изложени и 
причините за това.

 Устойчивост или напротив?
 По отношение на целта да се насърчи в по-голяма степен 

развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор 
- стопанствата, които са засегнати от сегашната систе-
ма на намаление на директните плащания на ниво ЕС, са те-
зи, които имат средно около 50 служители. В оценката на 
въздействието изрично е посочено, че сегашната система 
на намаление на директните плащания „наказва“точно те-
зи ферми, които създават заетост в селските райони. При 
това положение открит остава въпросът не трябва ли ба-
лансът между гарантирането на заетост и намаленията на 
директните плащания да зависи от спецификата на всяка 
държава членка.

 Кой ще отнесе допълнителните изисквания за 
климата и околната среда?

 По отношение на целта да се подкрепят грижите за окол-
ната среда и действията в областта на климата - намаление-
то на директните плащания не само че няма да подпомог-
не този процес, а, напротив – може да има много негати-
вен ефект върху постигането на целта. Причината е, че на 
фермите, които реално могат да допринесат за подобрява-
не на околната среда, ще бъдат наложени допълнителни ан-
гажименти, за които те няма да получават средства, кое-
то пък от своя страна може да ги постави в неравностой-
но положение.

 Малък – голям
 Що се отнася до целта да се укрепва социално-икономиче-

ската структура на селските райони, като се предоставят дос-
татъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз 
с цел подобряване на продоволствената сигурност, намалението 
на директните плащания няма да подпомогне постигането 
и на тази цел. Причината е, че гарантирането на дохода 
трябва да бъде обвързано с нуждите на конкретния земе-
делски производител, а не с принципа на справедливостта. 
Предложението за регламент посочва, че средствата, полу-
чени в резултат на намалението на директните плащания, 
ще бъдат използвани за допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите на земеделските производители, 
като държавите членки трябва да гарантират преразпре-
деление на подпомагането от по-големите към по-малките 
земеделски стопанства. В същото време обаче държавата 

Таван на директните плащания – 
европейско или национално решение?



Предложението за регламент посочва, че средствата, получени в резултат на намалението на 
директните плащания, ще бъдат използвани за допълнително преразпределително подпомагане 

на доходите на земеделските производители, като държавите членки трябва да гарантират 
преразпределение на подпомагането от по-големите към по-малките земеделски стопанства.
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Над 5000 овце и кози за разплод са 
изнесени за южната ни съседка някол-
ко месеца след като бе отпушен изно-
сът за Турция, заяви зам.-министърът 
на земеделието и храните Цветан Ди-
митров при откриването на първо-
то национално изложение за месодайни 
породи овце  на Сливен експо.

Животните, които виждаме тук, 
от породите ил дьо Франс и мутон 
шароле са гордост за българското жи-
вотновъдство, а животновъдите, 

които развъждат тези породи, създа-
ват еталон за България, категоричен е 
Цветан Димитров

Тази година се навършват 50 годи-
ни от внасянето на първите живот-
ни от породата ил дьо Франс в Бъл-
гария и 15 години от внасянето на му-
тон шароле. В България има над 100 
000  месодайни овце. В рамките на съ-
битието се провежда  демонстрация 
на ехографско изследване на животни  
от френски водещи специалисти. Сред 
чуждестранните гости на изложение-
то беше   Жан Пиер  Жослен, председа-
тел на  френската Национална  органи-
зация за селекция на месодайни породи  
ил дьо Франс и тексел.

СЛИВЕН ЕКСПО

50 години Ил дьо Франс в България

 Средният вълнодобив от овца е 4,5 кг и от коч - 5-6 кг. Вълната е бяла, с дъл-
жина 12 - 14 см. 

 Плодовитостта варира от 130 до 160 агнета от 100 оагнени овце майки в за-
висимост от сезона. Животните могат да се заплождат на 10-месечна възраст. 

 Кланичният рандеман е над 52% със съотношение на месо – кости 3,7:1. Пло-
довитостта е висока – 160 -180%, а продължителността на използване на овце-
те е 6 години.

 Овцете от породата ил дьо Франс са незаменими за промишлено кръстосва-
не с породи от други продуктивни направления.

 Месото е с отлични вкусови качества - сочно и крехко. Среднодневният при-
раст на 100-дневна възраст е 0,330 кг. 
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Ил дьо Франс е кръстоска от овце майки рамбуйе 
с кочове лейстър. Животните са с много добри 

месодайни качества и вълна със средна нежност,
 

разпознават се по голямата им глава, късата и замускулена шия в комбинация с 
широко и дълго тяло и къси крайници. Възрастните овце майки достигат 65 - 70 
кг, а кочовете 110 - 125 кг. На три месеца агънцата тежат 30 кг, а към шестия ме-
сец достигат 50 кг. Месото им се цени, защото имат по-малко тлъстини, кои-
то са равномерно разпределени по тялото. 

членка е тази, която с оглед на националните си специфи-
ки и цели сама трябва да дефинира понятието малки земе-
делски стопани и е от изключителна важност какъв крите-
рий ще бъде използван за определянето на тази дефиниция. 
Например, ако за критерий служи размерът на използваната 
земеделска земя, то в зависимост от културата, която се 
отглежда, може да се окаже, че две стопанства с еднакъв раз-
мер земя имат съвсем различен стандартен производствен 
обем и едното се оказва в пъти по-голямо от другото. 

 ЕС ще спестява 300 млн. EUR годишно
 Като втори проблем с предложената система за нама-

ление на директните плащания може да се посочи размерът 
на плащанията, върху които тя ще се приложи, и ефектът, 
който ще постигне. Тук важни отново са спецификите на 
отделните държави членки. В оценката на въздействието е 
посочено, че при сегашната система на намаление на директ-
ните плащания само осем държави членки прилагат таван 
на плащанията от 150 000 до 500 000 EUR, а само в 14 дър-
жави членки директните плащания над 150 000 EUR се на-
маляват с между 5 и 50%. Общо средствата, които към мо-
мента се заделят по тази система, са в размер на около 120 
милиона EUR годишно. При прилагане на новата система се 
очаква заделените средства на ниво ЕС да бъдат в размер на 
повече от 300 милиона EUR годишно, като 60% от те-
зи средства ще се формират от България и Румъния. В 
същото време обаче се посочва, че при преразпределянето 

на тези средства от по-големите към по-малките земедел-
ски стопанства плащането на хектар в България ще се уве-
личи с около 10%, а в Румъния с 6%. Съпоставено с плаща-
нето на хектар в момента (около 330 лева/ха СЕПП и зе-
лено), ще имаме увеличение с 33 лева на хектар, или общо с 
3 лева и 30 стотинки на декар. Никъде няма данни и анализ 
как това ще се отрази цялостно на производителността 
на сектор „Земеделие“ в България и в частност как това ще 
се отрази на конкурентоспособността на българския земе-
делски производител спрямо тази на останалите фермери 
в ЕС. Запазването на системата за намаление на директни-
те плащания във вида, в който е предложена в момента, в 
България може да доведе по-скоро до изкуствено разделяне 
на земеделските стопанства, отколкото до постигане на 
целите на ОСП.

 Време за анализ и съгласувани решения
 Най-вероятно могат да се посочат и други проблеми, 

които ще възникнат на ниво ЕС вследствие на предложе-
нието за въвеждане на таван и които ще засегнат конкурен-
тоспособността на различните земеделски производители 
в ЕС. Те тепърва ще бъдат анализирани подробно, тъй ка-
то новопредложените регламенти са поместени в над 600 
страници и на експертите ще им бъде необходимо време да 
се запознаят с тях в детайли. Това, което вече се вижда оба-
че, е, че възможно решение на всички проблеми се крие в то-
ва да се предостави възможност на държавите членки с ог-
лед своите национални специфики сами да решават дали и 
в какви граници да прилагат системата за намаление на ди-
ректните плащания. Така, спазвайки принципа на субсиди-
арността, те ще могат по най-добрия за тях начин да от-
говорят на бъдещите предизвикателства, пред които е из-
правено земеделието в Европа. Що се отнася до България, 
редно е администрацията в лицето на Министерството 
на земеделието, храните и горите да направи анализ на то-
ва как таванът на плащанията ще се отрази на българското 
земеделие и да проведе публичен дебат с всички заинтересо-
вани страни – фермери, НПО и т.н. Докато това не се слу-
чи обаче, тя би следвало да защитава в Съвета на минист-
рите по земеделие и рибарство на ЕС точно тази позиция 
– промяна на чл.15 от Проекта на Регламент за стратегиче-
ските планове с оглед даване на свобода на държавите член-
ки сами да преценяват дали и в какви граници да прилагат 
намалението на директните плащания.

 За допълнителна информация и контакти:
 Светлана Боянова, редседател на Институт за агростратегии и иновации

Петър Лазов, Public Relations, Институт за агростратегии и иновации



Що се отнася до България, редно е 
администрацията в лицето на Министерството 

на земеделието, храните и горите да направи 
анализ на това как таванът на плащанията ще 
се отрази на българското земеделие и да проведе 
публичен дебат с всички заинтересовани страни 

– фермери, НПО и т.н. Докато това не се случи 
обаче, тя би следвало да защитава в Съвета на 

министрите по земеделие и рибарство на ЕС точно 
тази позиция – промяна на чл.15 от Проекта на 
Регламент за стратегическите планове с оглед 
даване на свобода на държавите членки сами да 
преценяват дали и в какви граници да прилагат 

намалението на директните плащания.





32 | АГРОБИЗНЕСЪТ 33 2018 ЮЛИ  |



 Пенка Каменова

Като най-общо определение междинната култура се отглеж-
да между прибирането на една основна касова култура и се-
итбата на следваща такава. Например след жътва на есенни 
зърнено-житни култури или ранни пролетни култури в сеитбо-
оборота могат да се включат междинни култури с кратка веге-
тация, вместо почвата да се остави необработена, подложена 
на водна и ветрова ерозия, покрита с плевели и губеща водни-
те си запаси.

Междините култури не са абсолютна новост за нашата стра-
на. През втората половина на ХХ век у нас се правеха опити и 
дори се провеждаха доста сериозни изследвания за приложе-
нието на междинни култури като предкултури или втори кул-
тури. Във фокуса на вниманието тогава обаче беше интензи-
фикацията на земеделието, т.е. увеличаване на земеделската 
продукция чрез удължаване на използваемия вегетационен 
период. Основание за това е наличието на изобилно слънче-
во греене и топлина през дълъг период на годината. В повече-
то случаи резултатите бяха незадоволителни главно поради де-
фицита на влага в резултат на неравномерни и слаби валежи в 
решаващи и критични периода от вегетацията на междинните 
втори култури. Вследствие на това беше прието по принцип, че 
те са възможна алтернатива при поливни условия или в райони 
с повишена сума на валежите. 

Съвременната концепция на междинните култури се осно-
вава на презумпцията, че основната цел на същите трябва да 
бъде не интензификацията на земеделското производство, а 
запазване и стабилизиране на почвеното плодородие чрез 
съвместното приложение методите на консервационното зе-
меделие.

 Чрез включването на междинни култури се цели почвата да 
бъде покрита с вегетиращи и фотосинтезиращи растения през 
цялата или по-голяма част от годината. По този начин се пости-
гат предимства в две направления: подобрение на почвеното 
плодородие и по-добри условия за основните касови култури.

Защита и подобрение на почвата. 
Тук се отнасят 
 Защита от водна и ветрова ерозия
 По-добри водни и въздушни свойства на почвите чрез 

структура, аерация, водопроницаемост и водозадържане 
 Повишено съдържание на органично вещество и основни 

хранителни елементи
 Подобрена биологична активност на почвения живот, 

чрез което се постига по-пълно рециклиране на хранител-
ните елементи и запазването им чрез измиване на дълбо-
чина или отмиване от повърхностните води.

Положително влияние на основните 
култури

 По-добро разпределение на кореновата система и из-
ползване на хранителни вещества от по-долните почвени 
хоризонти
 Подобрение на фитосанитарните условия чрез потискане 

на плевелите и борба с патогенни организми и вредители
 Запазване на хранителните елементи от измиване по дъл-

бочина или отмиване от повърхностните води
 Подобрена възможност за оптимизиране на минералното 

хранене и намаляване на торовите норми.

Видове и избор на покровни култури 
 В научната и популярната литература се предлагат голям 

брой земеделски култури за използване като покровни еле-
менти. Разпределението им по категории се основава на поне 
три принципа:

 Според ботанична принадлежност те биват житни (ръж, 
ечемик, райграс и др.), бобови (детелини, фий и др.), зеле-
ви (различни видове репи и репички) и др.
 В зависимост от начина на използване се диференцират 

на летни и зимни (обикновено наричани предкултури).
 Във връзка със задържането им на полето – зимуващи и 

незимуващи.
 Според начина на използване. По принцип не се изисква 

задължително получаването на добив от междинните кул-
тури, но те могат да имат принос като допълнителен из-
точник на фураж и паша, за прилагане на зелено торене 
или като медоносни култури.

Широко се рекламира използването на т.нар. коктейли от 
междинни култури, чрез които се съчетават предимствата на 
отделните компоненти.

Списъкът на използваните в България междинни култури е 
твърде ограничен. Предлагат се обаче широк набор от разноо-
бразни култури, заимствани от чужди източници. Проблемът е, 
че в това многообразие не се виждат конкретните реални въз-
можности за наши условия. Подборът и приложенията на меж-
динни култури не почива на експериментални наблюдения и 
резултати, за да бъдат направени диференцирани препоръки 
за определени култури и екологични условия. Доколкото има 
такива, те са априорни и на око. Поради това повечето от тях 
вероятно са неприложими. Засега и селскостопанската наука 
не е ангажирана ефективно в проблема. 

В зависимост от начина на сеитба се 
различават три вида междинни култури:
Подсевни – засяват се под основната култура
Следжетвени (втори) - засяват се след прибирането на ос-

новната култура
Предпосевни (предкултури) - засяват се през есента или 

рано напролет, а реколтата се прибира преди засяването на ос-
новната култура.

Съображения за приложение  
на междини култури

Успешното използване на междинните култури е сложен и 
комплициран проблем, зависи от редица фактори като: вид и 
съчетание на основните култури; почвените и климатичните ус-
ловия на района и конкретното стопанство; специфичните ус-
ловия за вегетация на основните култури през конкретната го-
дина и пр.

Междинната култура не трябва да бъде разбирана като еле-
ментарна прибавка към системата на земеделие. Тя трябва да 
се прилагат във връзка с останалите елементи на технологията 
на основните култури в сеитбооборота. За успешното ѝ внедря-
ване са необходими промени в приоритетите, времето, логис-
тиката и операциите. Необходими са корекции във вида, вре-
мето и начина на почвени обработки, както и на приложението 
на хранителните елементи чрез торене. 

В процеса на внедряването може да възникнат някои труд-
ности. Сеитбата се извършва в период, когато времето и трудът 
са много ограничени. В зависимост от културата и условията се 
налага влагане на допълнителен труд и разходи за семена и се-
итба. Ликвидирането на насаждението често налага прилагане 
на тотален хербицид. Невинаги междината култура оказва по-
ложително фитосанитарно влияние върху основната. Поняко-
га под нейно влияние се повишават нападенията от болести и 

вредители. Покровните култури могат да увеличат, но и да на-
малят съдържанието на влага в почвата за основната култура. 
Те могат да имат алелопатични последици - вредни ефекти от 
отделянето на биохимични вещества върху последователните 
култури. Предимствата и недостатъците трябва да бъдат вни-
мателно проучени преди избора на покровна култура.

 Някои практически подходи 
Начало в ограничени мащаби
За всяка нова практика или технология е необходимо вре-

ме за подготовка и обучение. Затова е целесъобразно да се 
започне с ограничен мащаб, на по-малки полета или части от 
тях, които са подложени на по-силна ерозия и загуби на торове 
чрез измиване. Желателно е лесното им наблюдение през ес-
ента, зимата и ранната пролет. При тези условия те биха били 
„лесни входни точки“ за успешно приложение на междинните 
култури. Удобни за начало са също полета в близост до живо-
тновъдни ферми, които биха улеснили осигуряване на паша и 
зелен фураж. Този подход ще осигури по-голяма гъвкавост за 
проучване на системата на култивиране.

Избор на видове, семена и сеитбата им
Ранният избор на междинните култури и своевременното 

набавяне на семена ще гарантира успешното начало. Подборът 
на видовете трябва да отговаря на няколко въпроса:
 Цел при използване на покровната култура
 Как да бъде засята и прекратена тя
 Дали ще презимува и продължава да расте
 Каква е текущата и следващата култура
Пълен отговор за различни ситуации може да се получи при 

използване на култури от различни ботанични семейства, като: 
житни култури; бобови растения; видове от семейство зелеви, 
многогодишни треви и пр.

Времето за засяване ще варира в зависимост от видове-
те покровни култури, начина на засяване и датите на първите 
мразове. По принцип незимуващите покровни култури тряб-
ва да бъдат засявани достатъчно рано, за да се получи добър 
растеж. Според някои експерти за целта са необходими 4 до 6 
седмици. Зимуващите видове могат да се засяват по-късно, тъй 
като през пролетта възстановяват растежа си. Гъстотата и дъл-
бочината на сеитба се определят от размера на семената и на-
чина на сеитба (с прецизна сеялка или разпръснато).

 Проф. дсн Петко Иванов

НАУКАТА

Значение и предимства на 
междинните култури

Интересът към междинните или покровни култури (Cover crops) нарасна силно през 
последните години главно във връзка с приложение методите на консервационното 

земеделие и конкретно на директните сеитби или нулеви обработки (No till). 

Елдата като покровна култура в лозово 
насаждение

Фуражната ряпа като междинна 
култура
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

След Китай земеделието на ЕС-28 осигурява най-много и раз-
лични земеделски продукти. Целта на настоящата публикация е 
да се даде възможно кратка, но съдържателна характеристи-
ка на това богато разнообразие на земеделски стоки на ЕС-28. 
За целта са използвани данни от доклади на Faostat Agriculture 
statistics, 2016, USDA FАО 2017 и Агростатистика към МЗХ.

Земеделските продукти могат да бъдат класифицирани по 
различен начин. Основното и най-важно е разграничаването 
между двата основни подотрасъла – растениевъдство и живот-
новъдство. По-нататък те могат да бъдат разпределени в някол-
ко основни групи като храни, фуражи, фибри и суровини. Спе-
цифично храните включват зърнени житни култури, зеленчуци, 
плодове, масла, месо и подправки. Към фуражите се отнасят 
зърнени и тревни фуражи, а към фибрите - памук, вълна, коноп, 
коприна и лен. Суровините включват разнообразни растител-
ни и животински материали, които подлежат на технологична 
преработка, включително дървесни материали от горското сто-
панство. Обикновено от растения се произвеждат редица други 
ценни за човека материали като лекарства, ароматични веще-
ства, биогорива, декоративни растения като рязани цветя или 
разсади и др. Изборът и подреждането на продуктите в табли-
ца 1 се основава на тяхната стойност, оценена на базисни цени. 
Поради ограничения брой на продуктите редица много ценни 
растителни и животински видове и цели групи не са представе-
ни. Например от зеленчуците фигурират само домати, от плодо-
вете – грозде, ябълки и ягоди. Освен това подборът на водещи-
те продукти за всяка отделна страна е различен. 

Водещи земеделски продукти
В табл. 1 са представени най-важните 20 земеделски проду-

кта на ЕС-28, оценени по два начина: като стойност в милиони 
щатски долари и като физически количества в милиони тонове. 
Подреждането в нисходящ ред е направено според стойността 
на продуктите

Растителни продукти
Продуктите от растениевъдството са изключително разноо-

бразни и включват храни за човека, фуражи за животните, фи-
бри, енергетични и строителни материали (от горското стопан-
ство) и др. В зависимост от вида на консумираните видове и 
части на културите растителните продукти биват: зърно от жит-
ни култури, груби тревни фуражи, маслодайни семена, зеленчу-
ци, плодове и др. 

Зърнените житни култури са най-обемни като размер на 
произведените количества, но в набора от 20 култури са пред-
ставени само от пшеница и царевица. Въпреки че ЕС-28 сумар-
но е най-големият производител на пшеница в света, тя е едва 
на шесто място по стойност, а царевицата – на предпоследно. 
Тези култури са с голяма производителност, ниска себестой-
ност и малка принадена стойност. Глобално царевицата се про-
извежда в най-големи количества, но стойностно в света е на 
единадесето място, а в ЕС-28 - на предпоследно. Ечемикът, тре-

тата по значение зърнена култура в ЕС, не е между първите 20. 
Същото важи за другите житни култури - ръж, овес, сорго и др.

Маслодайни култури. Зърнените маслодайни култури в ЕС 
са представени основно от рапица и слънчоглед, които са съ-
ответно на 13-о и на 16-о място. Соята, най-важната маслодайна 
семенна култура в света, е слабо представена в страните на ЕС. 
Чрез внос на соеви семена, олио и протеин се компенсира де-

фицитът от растителни масла за храна и технически цели и про-
теин за животновъдството. На 7-мо място по стойност в таблица 
1 непосредствено след пшеницата е маслината. Тя има висока 
цена и играе много важна роля за икономиката на южните сре-
диземноморски страни (Испания, Италия, Гърция и др.), които 
са водещи производители на маслини и зехтин в света..

Кореноплоди и клубеноплоди. Тук се отнасят картофите и 
захарното цвекло, които по стойност са на 8-мо и на 11-о място 
в европейското земеделие. Картофите са важна консумативна и 
техническа култура, докато захарното цвекло е втората по зна-
чение захарна култура в света след захарната тръстика, отглеж-
дана в южните страни на Латинска Америка и Азия.

Зеленчукови култури. Голямата група на зеленчукови кул-
тури съвкупно е от голямо значение за икономиката и правил-
ното хранене на европейското население. Единично в табл. 1 
са представени само доматите и гъбите, съответно на 9-о и на  
13-о място. Доматите са най-важната и ценна зеленчукова кул-
тура, докато гъбите отбелязват голям ръст като производство и 
консумация през последните години в много страни.

Плодови култури. Макар и на пето място, гроздето е най-ва-
жната плодова култура. Понятието плодова тук е условно, тъй 
като много по-голямата част от него се използва за производ-
ство на вино (ЕС е на първо място в света), а по-малката част е 
десертно грозде за пряка консумация. От многобройните овощ-
ни култури място в таблицата 1 по стойност са намерили само 
ябълки, праскови, нектарини и ягоди. Безспорно ябълката е 
най-важната плодова култура в Европа.

Животински продукти
Продуктите от животновъдството в таблица 1 са само 7, но 

всички са с висока стойност, тъй като са продукт от преработ-
ка на растителни суровини с влагане на допълнителен труд и 
средства. Животновъдните продукти са основно мляко, месо, 
масло, яйца, вълна и кожи (последните два не са между водещи-
те 20). Част от продуктите се използват (консумират) директно, 
докато други са подложени на разнообразни начини за прера-
ботка и консервиране.

Мляко. Кравето мляко е убедително на първо място по стой-
ност между всички земеделски продукти, което важи и в света 
като цяло. Овчето и козето мляко са с далеч по-малко значение.

Месо. Най-консумираното месо в ЕС е свинското месо, след-
вано от говеждото и пилешко, съответно на 2-ро, 3-то и 4-то 
място по стойност в табл. 1.

Водещите страни по продукти
 В таблица 2 се вижда, че Германия и Франция заемат най-

много водещи позиции в производството на основните земе-
делски продукти. Германия, която е най-голямата икономика 
на ЕС-28, окупира 5 първи (краве мляко, свинско месо, говеждо 
месо, картофи и рапица) и 2 втори (пшеница и захарно цвекло). 
Франция е страната с най-голямо общо земеделско производ-
ство и заема 4 първи места (пшеница, царевица, яйца и захарно 
цвекло) и 3 втори (краве мляко, рапица, пуешко месо). Обеди-
неното кралство е третата икономика и на пето място по земе-
делско производство, с което има две първи места (птиче и ов-
че месо) . Италия е на първо място по производство на домати и 
праскови и нектарини. Испания води в производството на мас-
лини и ягоди. Полша е най-големият производител на ябълки и 
гъби. 

България с малката си икономика е намерила място в класа-
циите с двете си най- важни земеделски култури – на 8-10 място 
на пшеница и на 1-2 на слънчоглед заедно с Румъния. 

 Проф. дсн Петко Иванов

Земеделски продукти Водещи страни в намаляващ ред

1. Мляко краве: 
Германия, Франция, Обединено крал-
ство, Холандия, Полша, Италия, Ирлан-
дия, Дания, Румъния и Белгия

2. Месо свинско
Германия, Испания, Франция, Полша, Да-
ния, Италия, Холандия, Белгия, Румъния 
и Обединено кралство

3. Месо говеждо
Германия, Испания, Франция, Полша, Да-
ния, Италия, Холандия, Белгия, Обедине-
но кралство и Румъния

4. Месо птиче
Обединено кралство, Полша, Франция, 
Германия, Испания, Италия, Белгия, Унга-
рия, Португалия и Гърция

5. Вино
Франция, Италия, Испания, Германия, 
Португалия, Румъния, Гърция, Унгария, 
Австрия и България

6. Пшеница:
Франция, Германия, Обединено крал-
ство, Полша, Испания, Унгария, Румъния, 
Дания, Чешка република, България

7. Маслини Испания, Италия, Гърция, Франция и 
Хърватия

8. Картофи
Германия, Франция, Холандия, Полша, 
Обединено кралство, Румъния, Испания, 
Белгия, Дания и Чешка република 

9. Домати Италия, Испания, Португалия, Гърция, 
Холандия, Полша, Румъния и Белия

10. Яйца кокоши
Франция, Италия, Германия, Испания, 
Холандия, Полша, Обединено кралство, 
Румъния и Унгария

11. Захарно цвекло 
Франция, Германия, Полша, Обединено 
кралство, Белгия, Чешка република, Ис-
пания, Дания и Италия

12. Ябълки
Полша, Италия, Франция, Германия, Ис-
пания, Унгария, Румъния, Холандия, 
Португалия и Австрия

13. Рапица
Германия, Франция, Полша, Обединено 
кралство, Чешка република, Румъния, 
Дания и Унгария 

14. Гъби
Полша, Италия, Холандия, Франция, 
Обединено кралство, Германия, Белгия 
и Испания

15. Овче месо Обединено кралство, Испания, Гърция и 
Ирландия

16. Пуешко месо
Германия, Франция, Италия, Полша, Обе-
динено кралство, Испания, Унгария и 
Португалия

17. Праскови и  
нектарини

Италия, Испания, Гърция, Франция, Унга-
рия, Португалия, Румъния и България

18. Слънчоглед България, Румъния, Франция, Унгария, 
Испания, Италия, Словакия и Гърция

19. Царевица
Франция, Румъния, Унгария, Италия, Ис-
пания, Германия, Полша, България, Ав-
стрия и Португалия

20. Ягоди
Испания, Полша, Германия, Обединено 
кралство, Франция, Италия, Холандия и 
Белгия.

Табл. 2. Водещите страни производители на основни 
продукти

№ по 
ред Продукти

 Производ-
ство в U$ 

1000

Производ-
ство в млн 

тона
1 Краве мляко 45 074 077 150 160 404
2 Свинско месо 34 899 984 27 703 001
3 Говеждо месо 21 920 137 8 114 434
4 Птиче месо 14 513 517 10 189 164
5 Грозде 14 243 998 24 918 779
6 Пшеница 12 471 040 140 035 000
7 Маслини 10 092 346 12 604 356
8 Картофи 8 805 580 62 414 485
9 Домати 5 900 472 16 116 036
10 Яйца 5 597 711 6 752 199
11 Захарно цвекло 5 957 711 118 329 682
12 Ябълки 5 077 374 11 606 641
13 Рапица 4 638 980 19 197 710
14 Гъби и трюфели 3 261 160 1 807 480
15 Овче месо 2 490 743 914 773
16 Пуешко месо 2 411 531 1 845 173
17 Праскови и нектарини 2 247 866 4 128 956
18 Слънчоглед 2 030 220 8 337 399
19 Царевица 1 894 408 66 454 153
2о Ягоди 1 804 055 1 329 170

Табл. 1 Водещи земеделски производства на ЕС-27 
2011 г

АГРОСТАТИСТИКАТА

 Германия и Франция заемат най-много 
водещи позиции в производството на 
основните земеделски продукти в ЕС
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Качествена генетика, усъвършенствани 
технологии и професионално 

отношение - естествено от РАПУЛ

На Международните открити дни на полето Рапул Бълга-
рия се представи с нови хибриди при почти всички кул-
тури, които компанията предлага под двата си бранда 

на българския пазар: RAPOOL и SAATEN UNION. 
Въпреки неблагоприятните климатични условия всички за-

белязаха предимствата на новите продукти, които макар и час-
тично увредени от бурите и градушките, бяха впечатляващи.

Новата генетика на РАПУЛ беше представена на полето 
от няколко хибрида рапица. ДАЛТОН, ДАРИОТ, ФРАНКЛИН и 
КРИСТАЛ са конвенционални хибриди от ново поколение. Те 
се отличават с мощен и бърз старт на развитие на есен, много 
добре развита коренова система, образуване на много на брой 
разклонения, започващи ниско над почвената повърхност, 
много шушулки и респективно изключително висок потенциал 
за добив. 

ДАЛТОН – средно късен, и ФРАНКЛИН – средно ранен, са 
много подходящи за по-късна сеитба, докато ДАРИОТ – сред-
но ранен към средно късен, и КРИСТАЛ – средно ранен, раз-
гръщат добивния си потенциал при нормални дати на сеитба. 
И четирите продукта са с отличен фитосанитарен профил бла-
годарение на повишената устойчивост на Фома (ген Rlm7). Но-
вости има и в Клиърфийлд технологията, където освен с лидера 
на пазара ЕДИМАКС CL фермерите имаха възможност да се за-
познаят и с новите ФЕНИКС CL и КЛАВИЕР CL – високодобивни, 
здрави, адаптивни към различни почвено-климатични условия 
хибриди. 

Новости не липсваха и при житните: НЕМО и ХАМЕЛЕОН са 
сред новите предложения на SAATEN UNION – ранни, осилести, 
високодобивни пшеници, специално селектирани за условията 
на Югоизточна Европа. Заедно с добре познатите и наложени 

вече АТЛОН, РУМОР и ТРУБЛИОН допълват успешно портфолио 
на компанията. 

Нескрит интерес сред фермерите предизвика хибридната 
пшеница: ХАЙБИЗА и ХАЙПОДРОМ. Нейните предимства при 
определени условия на отглеждане са безспорни. На по-бедни, 
засолени, заблатени, преовлажнени, песъкливи почви, в усло-
вия на стрес и засушаване хибридите показват неоспоримите 
си качества. Това дава възможност на фермерите да използват 
оптимално всичките си полета и да получат добив, съответно 
приход и печалба дори и от тези, които са „слаби“. 

Не по-малък беше интересът и към пролетниците, където 
SAATEN UNION отново изненада с напълно нови продукти, по-
казали завидни резултати при изпитванията в страната. ЮДО-
КА, РЕПЛИК, ЕЛДАКАР и АСКЕЛИА са имена, които ще станат 
любими на царевичарите, защото са хибриди в най-предпочи-

таната група по ранозрелост (ФАО 360 до 450), с впечатляващо 
развитие и изключително високи добиви при много бързо от-
даване на влагата. 

Сред слънчогледовите хибриди си заслужава да се обър-
не внимание на ДРАЙВЪР CL – средно ранен продукт, много 
приспособим към различни условия на отглеждане и даващ 
страхотни резултати дори и при екстензивно производство. 
Безспорни са качествата и на познатия вече СЪРПРАЙЗ CL Plus - 
най-ранният хибрид на пазара с добиви като на късните, който 
прави слънчогледопроизводството печелившо дори и в Южна 
България. СУБЕЛА CL – средно ранен, и МАРКЕСА CL – средно 
късен хибрид, са все познати и предпочитани имена, доказали 
качествата си на победители. 



ДАЛТОН, ДАРИОТ, ФРАНКЛИН и КРИСТАЛ са конвенционални хибриди от ново поколение. Те 
се отличават с мощен и бърз старт на развитие наесен, много добре развита коренова 

система, образуване на много на брой разклонения, започващи ниско над почвената 
повърхност, много шушулки и респективно изключително висок потенциал за добив.
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Виена - София (От нашия кореспондент)

Дронове, сензорни технологии, апликации, онлайн платформи, сателитна информация. Това са само малка 
част от Start up проектите за аграрния сектор, които пристигат в Agro Innovation LAB (AIL) във Виена. AIL 
е иновативна платформа, която подпомага стартиращи компании да развият своя бизнес и да намерят 
място на пазара. Фокусът на търсените иновации е върху продукти, свързани със селското стопанство. 
И ако доскоро start up-те бяха синоним на високотехнологичните IT компании, то в последните години се 
появяват все повече иновативни идеи и предложения, насочени към земеделието и животновъдството. 

В Австрия се стремят да търсят, събират и подпомагат най-добрите идеи за нововъведения, които 
могат да променят традиционното фермерство и да улеснят работата на земеделците.

START UP

Германо-австрийско дружество 
подпомага младите предприемачи в 

агробизнеса

Добрата подготовка 
определя успешния старт.
Уважаеми фермери, стартът на рапичната кампания наближава!
Ние от Rapool България вече сме готови, за да ви предоставим най-добрите хибриди, най-точните 
експертизи и нашето задълбочено познание за рапицата.

Защото познаваме рапицата в детайли:

ДАЛТОН    ДАРИОТ    ФРАНКЛИН – за да успяваме заедно!
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Какво е AIL 
Платформата AIL е създадена през 2016 г. Нейната цел е 

да бъде свързващото звено между развитието и прилагане-
то на новите технологии и стратегии в аграрния сектор. 
Тя е организацията, която помага на Start up фирмите и 
иновативните млади компании да станат видими и да по-
стигнат дълготраен успех.

Зад платформата стоят две от най-влиятелните ком-
пании в европейския агробизнес – германската Baywa AG и 
австрийската RWA (Raiffeisen Ware Austria) AG. Двете заед-
но имат повече от 1000 дистрибуторски центъра в Евро-
па и джойнтвенчъри в Хърватия, Словения, Румъния, Сър-
бия, Унгария, Чехия и Словакия.

AIL дава уникалната възможност на стартиращите 
фирми да влязат във връзка с точно определени партньо-
ри и инвеститори, да получат индивидуален ментор, как-
то и достъп до световния пазар, опит и експертиза от 
специалисти, както и международна мрежа от партньори. 

Организацията се интересува предимно от иновации, 
които задават нови насоки в развитието на аграрния биз-
нес, свързани са с повишаване на ефикасността му, помагат 
за съхраняване на ресурсите и значително подобряват жи-
вота на фермерите и потребителите. Нововъведенията 
трябва да бъдат в областта на аграрното инженерство 
и технологии, нови сортове растения, търговия със сел-
скостопански стоки, онлайн свързване, мениджмънт и ло-
гистика на веригите доставчици, напояване, животновъд-
ство, градско фермерство, управление на бази данни, орга-
нично земеделие, гори, храни.

Получените проекти, отговарящи на тези условия, се 
селектират и най-добрите преминават във фазата „Уско-
ряване и навлизане на пазара“. Там се разработва съвместен 
иновационен проект между AIL и start up компанията, кой-
то продължава пет месеца и е съобразен с индивидуални-

те нужди на участниците. В зависимост от нуждите на 
клиентите и компетенциите на младата фирма той мо-
же да бъде насочен към излизане на пазара или към страте-
гия за разширяване. За да се приложат на практика приети-
те планове, всеки проект има на разположение бюджет за 
усвояване 100 000 евро. 

Тенденции
Три са основните тенденции сред иновациите, които 

отчитат от екипа AIL. Първата тенденция е в областта 
на интелигентното фермерство (SmartFarming), като про-
учванията по-конкретно са насочени към създаване на сис-
теми за модерно управление на стопанствата, както и раз-
работването на концепции, които помагат на стопаните 
да бъдат по-прецизни в работата си. Друга тенденция, осо-
бено отчетливо изразена сред държавите извън Европа, е в 
областта на напояването, тъй като в много страни вода-
та е ценен и ограничен ресурс. Третата насока, в която се 
работи, е градското фермерство (Urban Farming) – търсе-
не на ефективни начини за използване на покривите и дру-
ги пространства за земеделие. Разширяването на градове-
те и намаляването на обработваема земя, от една стра-

на, както и увеличаващото се търсене на земеделски про-
дукти, от друга страна, правят тази тема особено акту-
ална и атрактивна.

През последните години експертите наблюдават заси-
лен интерес от страна на младите предприемачи в Евро-
па към аграрния сектор. По данни на AIL през миналата го-
дина са били подадени 45 заявки за участие от start up фир-
ми от Централна и Източна Европа, 19 от тях са от 
Австрия. „В момента предприемачеството е модерно. 
Сегашното поколение залага на устойчивото развитие и 
се стреми да бъде отговорно към ценните ресурси. Имен-
но чрез новите технологии то търси възможност да се 
развива в тази област“, коментира Давид Заад, ръководи-
тел на програмата за ускоряване.

Предизвикателства и рискове
Един от големите проблеми на европейския аграрен па-

зар е регулацията. Затова и международните start up фир-
ми, които искат бързо да растат, поставят Европа дос-
та надолу в листа си с приоритети и се насочват към го-
лемите и атрактивни пазари в Азия. 

Друг съществен проблем е трудното финансиране – 

инвеститори за проекти в селското стопанство се на-
мират по-трудно в сравнение с други области. Период-
ът от време, необходим да се докаже състоятелността 
на една идея или нововъведение, тук е значително по-дъ-
лъг, особено в сферата на напояването и отглеждането 
на растения. 

Когато една стартираща IT компания програмира не-
що, тя може веднага да го тества и да предложи своя про-
дукт на пазара, започвайки евентуално да печели. С фер-
мерите ситуацията е по-различна. Те трябва да се спра-
вят с много малки маржини и често с ограничено доверие 
от страна на доставчиците. Фермерите често не могат 
да си позволят да правят големи експерименти. За да се 
тества пръскането с нов вид тор например, трябва да 
се отдели експериментално поле. При това резултатите 
не идват бързо, а опитът е свързан и с голям риск, който 
не всеки млад предприемач може да поеме. Затова разра-
ботването и въвеждането на иновации в селското сто-
панство е свързано с големи инвестиции, които се възвръ-
щат в продължение на години.

Тази година в AIL са постъпили 252 проекта в сфера-
та на агробизнеса от стартиращи предприемачи от цял 
свят. Организацията, която се стреми да се превърне в 
първата спирка за иновативните компании в Европа, ще 
трябва да отдели тези идеи, които имат най-голям по-
тенциал и заслужават да бъдат подкрепени. Те ще влязат 
в ускорителната програма и в рамките на пет месеца ще 
получават помощ и финансиране в размер на 100 000 евро 
от експертите на AIL. Целта е проектът да се доразра-
боти професионално и да намери най-бързия път към паза-
ра. За много млади хора тази платформа е единственият 
шанс техните идеи да се превърнат в реалност и да дос-
тигнат до фермерите.

 Елица Ценова

Agra2b (Германия) – компанията е 
разработила онлайн платформа, която 
функционира като пазар, на който се 
срещат фермери и доставчици. Плат-
формата има функции, които позволя-
ват получените оферти да се сортират 
по време и място и да бъдат сравнява-
ни – това дава възможност пазарува-
нето да бъде по-лесно, бързо и ефек-
тивно организирано.

FarmHedge (Ирландия) – онлайн 
платформа за покупко-продажба на 
селскостопански стоки, която улесня-
ва комуникацията между производи-
тели и потребители.

BartsParts (Холандия) – създава он-
лайн платформа за продажба в цял 
свят на резервни части за селскосто-
панска техника и по-специално таки-
ва, които се изхабяват по-бавно и съ-
ответно се купуват по-рядко.

DroneClouds (Южна Африка) – дан-
ни от дронове и сателит дават инфор-
мация за евентуални болести и ув-
реждания по растенията, както и за 
състоянието на почвата. Така ферме-
рите могат по-рано и бързо да вземат 
съответните мерки и да предотвратят 
щетите.

Livestock Technologies (Южна Корея) 
е разработила сензорен уред, който 
може с точност до 98% в реално вре-
ме да диагностицира здравния статус 
на кравите и да предскаже най-подхо-
дящия период за оплождане. Start up 
компанията е разработила специален 
температурен и мобилен сензор, кой-
то проследява здравето на животното 
и може да остане в стомаха му до се-
дем години.

LivinFarms (Китай - Австрия) - ком-
панията залага на производството на 
протеинови добавки на базата на на-
секоми и червеи.

Когато една стартираща IT компания програмира 
нещо, тя може веднага да го тества и да 

предложи своя продукт на пазара, започвайки 
евентуално да печели. С фермерите ситуацията 

е по-различна. Те трябва да се справят с 
много малки маржини и често с ограничено 

доверие от страна на доставчиците. 



Съществен проблем е трудното финансиране – 
инвеститори за проекти в  

селското стопанство се намират по-
трудно в сравнение с други области. 
Периодът от време, необходим да се 

докаже състоятелността на една идея или 
нововъведение, тук е значително по-дълъг. 



от стр. 38  
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 Пенка Каменова
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 Продъление от миналия брой 

Общоприето е, че говедата и овцете могат да понасят до 
0.6% нитрати в сухото вещество на фуражите. По-информати-
вен критерий е общото приемане на нитрати, включително 
от питейната вода. Включването на концентрирани фуражи в 
дажбата намалява чувствителността на преживните към ни-
тратна токсичност. 

Като ръководство за използване на фуражи с различно ни-
тратно съдържание в САЩ се прилагат следните граници: 

Концентрация на нитрати  
(% от сухата материя /СМ/)

Възможност за използване

Под 0.3% Сигурен за хранене
до 0.4% Може да бъде използван до 75% от 

СМ на дажбата 
до 0.6% Може да бъде използван до 50% от 

СМ на дажбата

0.6% до 1.2% Може да бъде използван до 25% от 
СМ дажбата, но да не се използва при 
бременни животни

Повече от 1.2% Да не се използва

Нитрати в медицината
Силен довод на привържениците за полезното действие 

на нитратите е приложението на органични съединения на 
нитрати като ефикасни медицински препарати – амилнитрат 
и нитроглицерин. Органичните нитрати са основно средство 
за различните форми на стенокардия и острия миокарден 
инфаркт. Фармакологичният ефект на органичните нитрати 
се обяснява с разширението на кръвоносните съдове и по-
тискане на активирането и слепванията на тромбоцитите. 

Заключение
На базата на направения анализ е възможно да се напра-

вят следните изводи относно възможното токсично действие 
на нитратите:

 Токсични са не самите нитрати, а продуктите от техни-
те превръщания в организма: нитрити, нитрозоамини и 
нитрозоамиди.

 Акутните (остри, директни) отравяния са възможни само 
при малки деца и вероятно при възрастни хора с остри 
сърдечни проблеми, но са много по-редки от предпола-
ганите в миналото. Възрастните здрави хора са устойчи-
ви на високи нитратни концентрации, тъй като изхвърлят 
излишните нитрати с урината.

 Рискът от нитратна токсичност трябва да се оценява не 

чрез концентрациите на нитрати в отделните храни (зе-
ленчуци, месни продукти) и вода, а на базата на сумарно-
то приемане, отнесено към теглото, възрастта и здравно-
то състояние на индивидите.

 Не е напълно обаче изяснен ефектът на хроничното при-
емане на големи количества нитрати в продължителен 
период от време за развитие на злокачествени заболява-
ния. Все още липсват убедителни доказателства за канце-
рогенното действие на нитратите.

 Нитратната токсичност е по-реална опасност при хра-
ненето на преживните животни поради устройството 
на храносмилателната им система и изхранването на го-
леми количества зелени храни, сено и силаж, отколкото 
при хората, за които листните и кореноплодните зелен-
чуци са малка част от дажбата.

 Възможното токсично действие на нитратите в храните и 
питейните води и лечебното действие на органични ме-
дицински препарати не бива да се противопоставят. Об-
щоизвестно е, че в малки концентрации токсични съеди-
нения са безвредни или дори могат да имат положително 
действие. Обратно, и най-ефикасните лекарства във ви-
соки дози имат вредни странични ефекти в зависимост 
от дозата и редица странични фактори.

 Проф. д-р ссн Петко Иванов

Съвременно разбиране на 
нитратната токсичност

НАУКАТА

1 Избиране на видимо здрави, чисти, свежи, 
твърди, без нетипичен и неприятен мирис 

и вкус.

2 Обилно измиване и накисване на листните 
зеленчуци в студена вода за поне половин час.

3 Отстраняване частите на растението с 
високо съдържание на нитрати: външни 

листа и кочани; обелване на краставици и кор-
нишони, накисване със студена вода.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

4 Разрязване на моркови надлъжно 
и накисване в студена вода.

5 Изхвърляне на бульона след варе-
не на моркови и картофи, дока-

то е горещ

6 Листни и коренови зеленчуци 
не трябва да се съхраняват в за-

творени пластмасови торби.





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  
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Ж ивотновъдството понастоящем се намира в 
центъра на големите предизвикателства на не-
прекъснато развиващия се свят - променящите 

се потребителски навици, реформата на ОСП през 2020 
г., запазването на биологичното разнообразие, конкуренци-
ята и промените в производствените райони на светов-
но равнище, нестабилността на цените, организацията 
на труда, обновяването на земеделските производители и 
т. н. Земеделието е изправено пред редица предизвикател-
ства, за да защити бъдещето си и да гарантира справедлив 
доход за производителите.

Днешното общество упражнява огромен натиск върху 
земеделските производствени сектори, като принуждава 
фермерите и техните структури за подкрепа да се проме-
нят бързо.

SPACE се организира, за да подкрепи земеделските стопа-
ни чрез тези промени, да предложи решения и иновации и да 
позволи на всички тези участници, които се намират под 
голям натиск, да си поемат дъх за четири дни и да се въз-
ползват от динамичната атмосфера, която насърчава про-
фесионалния и приятелския обмен.

Тази година изложението се провежда в труден, много 
конкурентен международен контекст - VIV Mea в Абу Да-
би през февруари, VIV Europe в Утрехт през юни, Eurotier 
в Хановер през ноември. Въпреки това натоварено разпи-
сание доверието на изложителите в нашето изложение е 
много голямо. Регистрираме същото ниво на участие, как-
то миналата година.

Изложители и посетители
Нивото на регистрираните изложители отново е ви-

соко тази година и отразява доверието, което бизнесът 
има в изложението. Към края на май са регистрирани 1281 
фирми (1273 през 2017, 1262 през 2016 г., 1257 през 2015 г. и 
1223 през 2014 г.).

От тях 396 са международните изложители (381 през 
2017 г.) от 36 държави и това е показателно за позицията 
на SPACE сред световните изложения. Повече от 50 изло-
жители са съвсем нови и идват от Испания, САЩ, Герма-

ния, Белгия, Холандия, Дания, Великобритания, Швейцария, 
Китай и др.

Площта, поискана от изложителите, възлиза на 60,254 
м2 (60,191 м2 през 2017 г.). Така всички зали отново ще бъ-
дат изцяло заети тази година, както и откритата излож-
бена площ.

SPACE 2017 прие 114 653 посетители, сред които 14 029 
чуждестранни от 128 държави, което представлява увели-
чение от 12% в сравнение с 2016 г. Това устойчиво при-
съствие свидетелства за привлекателността на SPACE и 
показва, че изложението предоставя на посетителите съ-
държание, което им позволява да изградят бъдещето си.

В проучванията за удовлетвореност, проведени от 
ADquation, 84% от фермерите, които са присъствали, са 
заявили, че SPACE им помага да развиват бизнеса си. Петде-
сет и девет процента от фермерите, които са присъст-
вали, са дошли да открият нови продукти/услуги, а 60% са 
придобили знания; 97% от фермерите са заявили, че SPACE 
е идеалното място за откриване на нововъведения в живо-
тновъдния сектор.

Тази година Innov’Space отново ще отговори на силно-

то търсене на посетителите, които искат да от-
крият нови продукти и услуги. Независим панел от 
експерти се среща през юли, за да присъди етикета 
„Innov’Space“ на компаниите, подали заявленията си до 
31 май, които отговарят на критериите.

Espace for the Future 
Миналата година „Espace за бъдещето“ премина с го-

лям успех с повече от 20 000 посетители, със 7% по-
вече от предходната година. Тази година „Espace за бъ-
дещето“ ще се съсредоточи върху „иновациите за по-
добряване на условията на труд“. Там ще могат да се 
открият инструменти, организации и представяне на 
опит, които подобряват комфорта на фермерите и 
правят работата в земеделието привлекателна.

Чрез споделянето на опит, иновативно оборудване 
и нови практики Espace for the Future ще напомни, че зе-
меделските стопани изпълняват изключително разно-
образна работа, която изисква широк спектър от зна-
ния и умения. „Espace за бъдещето“ ще се съсредоточи 
и върху предизвикателството, произтичащо от смя-
ната на поколенията и приемствеността във фермер-
ската професия, които са тясно свързани с подобрява-
нето на условията на труд.

В животновъдството доенето отнема повече от 
50% от работното натоварване, в свиневъдство-
то най-трудоемко е почистването и ваксинирането 
на животните, а при птицевъдство това е поддръж-
ката на полозите, претеглянето на птиците или по-
чистването на помещенията - все още твърде много 
задачи, които се считат за тежки и повтарящи се. В 
този контекст през последните години проблемът 
все повече се взима под внимание от професията и се 
разработват решения за подобряване на условията на 
труд както на земеделските стопани, така и на тех-
ните служители.

В „Espace for the Future“ мисията, поверена от орга-
низаторите на SPACE на експертите от земеделските 
камари, е да представят на посетителите утрешни-
те ферми, които интегрират трите стълба на устой-
чивото развитие - икономически, екологични и соци-
ални.

Тази година ще бъде показано ново оборудване за ед-
рия рогат добитък, свинете и птицевъдни стопан-
ства („повдигане на прасенце“, интелигентно разто-
варване на силоз, робот за почистване на домашни 
птици и т.н.). Очакват се и задълбочени дискусии, кои-
то включват фермерите и техните служители.

Програмата
Програмата от конференции и срещи в SPACE ще 

бъде отново пълна и разнообразна, тъй като вече са 
потвърдени над 70 конференции и срещи. За първи път 
тази година се организира технически семинар за аква-

пространството за 
предизвикателства  
в агробизнеса

 Български фермер, проявил интерес към SPACE по време на BATA Агро

културата. 
IFIP сутрешните форуми, 

конференциите IDELE и ITAVI, меж-
дународният фокус в областта на селско-
то стопанство и всички многобройни органи-
зации, които участват в тази програма, спомагат за 
издигането на SPACE като изключителна платформа за об-
мен и предоставяне на информация.

Програмата за представяне на добитъка също е изключи-
телна тази година с френското предизвикателство за по-
родата прим холщайн, националните състезания за порода 
партенез (за пръв път в SPACE) и порода русен за овце. Еди-
найсетте междурегионални конкурси, презентации на поро-
ди и търг ще превърнат изложбата във витрина за високо-
качествени породи.

По време на четирите дни на изложението ще бъдат по-
казани 550 говеда от 13 различни породи, както и 200 овце и 
кози от 10 различни породи.

ТЕRRЕ 2018
В партньорство със SPACE и за трета поредна година 

местният вестник Ouest-France ще бъде домакин на фору-
ма за животновъдството и храните. TERRE 2018, който 
ще се състои в понеделник, 10 септември, в навечерието на 
откриването на SPACE. Това събитие ще се премести на но-
во място и ще се проведе в Couvent des Jacobins, в центъра 
на град Рен.

В този ден на обмен и дебати ще бъде разисквана тема-
та „Преход към храните“, или как се случва разпределянето 
на печалбата в хранителната верига днес и как ще се разпре-
деля утре, като много от темите са свързани с обсъждани-
ята на баланса на търговските отношения в селскостопан-
ския и хранителния сектор.

Terres de Jim, националният ден на младите фермери, ще 
се състои няколко дни преди SPACE 2018, на 7, 8 и 9 септем-
ври, в Жавене в департамента Ил е Вилен. Това събитие оч-
аква да посрещне 100 000 посетители на 100 хектара с всич-
ки необходими съоръжения, създадени за случая. То дава въз-
можност на обществеността да научи за селското стопан-
ство във всичките му различни форми. То обединява целия 
селскостопански свят и поставя ударение на изключително-
то богатство на земята и таланта на производителите и 
фермерите в полза на всички възрастови групи. Също така 
традиционно се провеждат националните финали на пър-
венството по оран.
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SPACE носи икономическа полза за района 
си

UNIMEV, Френският съюз на организаторите на съби-
тия, разработи калкулатор за икономическите ползи от 
SPACE за региона.

SPACE предостави необходимите данни за своята дей-
ност, и по-специално за нейната изложба от 2017 г., за да 
позволи изчисляването на тези икономически ползи. Тези 
данни се обработват съгласно методологията, разработе-
на от управителен комитет на професионалисти в ор-
ганизацията на събития, институционални партньори и 
технически комитет, съставен от около тридесет ор-
ганизации. Нейната методология се основава на големите 
национални партньорски проучвания на сектора на съби-
тията, проведени от 2011 г. насам.

Това са основните суми, изчислени от този инстру-
мент:

 Пряка икономическа изгода без ДДС (генерирана от 
организацията на изложението и участието на изложите-
лите): 53 237 885 евро

 Непреки икономически ползи без ДДС (нощувки и ту-
ристически услуги в района на дейностите на SPACE): 36 
854 393 евро. От тях за:

 транспорт и достъп: 34,1%, или 12 575 195 евро
 нощувки: 29,1%, или 10 736 893 евро
 кетъринг индустрията: 17,2%, или 6 333 453 евро
 местния бизнес: 12,7%, или 4 673 818 евро
 местен транспорт: 6,9%, или 2 535 032 евро

Тези числа са показател за ролята на SPACE в икономи-
ческото развитие на района, в който се провежда.

Международните посетители на SPACE 
2018

Голям брой международни посетители вече са поискали 
регистрация на SPACE 2018. Вече е известно, че има делега-
ции от Западна Африка, Иран, Русия, Италия, Канада и др. 
За да се чувстват удобно, тези посетители ще могат да 
разчитат на услугите, които изложението им предоста-
вя всяка година:

 Рецепция в международния клуб: място за срещи с 
изложителите, срещи с други международни делегации, без-
платни преводачески услуги, освежителни напитки и др.

 B2B срещи, организирани от Entreprise Europe Ouest, 
които им позволяват да се срещнат с потенциални клиен-
ти, дистрибутори и партньори от чужбина. През 2017 г. 
бяха организирани близо 300 срещи.

 Ръководство относно езиците, които се говорят 
на отделните щандове: за улеснение на посетителите на 
изложението това ръководство изброява езиците, които 
говорят помежду си изложителите, и по този начин уле-
снява обмена между изложители и международни посети-
тели. Така посетителите ще разберат дали фирми ще го-
ворят с тях на английски или на своя собствен език.

За да отговори на новите потребности на междуна-
родните посетители, SPACE 2018 въвежда някои нови ус-
луги, а в други настъпват промени.

С цел да се адаптира към разнообразието от езици на 
международните посетители SPACE 2018 ще произведе 
всичките си рекламни документи на няколко езика:

 Брошури: преведени на 13 езика
 Брошура: преведена на 10 езика и изпратена до 12 000 

международни контакта
 Имейли: изпращани през цялата година и систематич-

но превеждани на 3 езика (френски, английски и испански)
 Реклама в пресата: създаване на графики на 17 езика 

(арабски, български, чешки, холандски, английски, немски, 
унгарски, индонезийски, италиански, персийски, португал-
ски, румънски, руски

 Уебсайт: съдържание на 3 езика (френски, английски и 
испански)

 Социални мрежи: промоция на 3 езика на Facebook, 
Twitter и Instagram. 
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