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КОМБАЙН ЗА ЧЕРЕШИ  
Pellenc Buggy 5000 shaker 

НОВИЯТ ХИТ

КЮСТЕНДИЛЦИ  
ВЕЧЕ МОГАТ  
ДА СИ ОТДЪХНАТ –
СЛЕДВАЩАТА РЕКОЛТА 
ОТ ЧЕРЕШИ ЩЕ МОГАТ 
ДА ПРИБИРАТ С  
КОМБАЙН PELLENC

www.rimex.bg

РЕДАКТОРЪТ

Добра реколта в 
лошо време?Може.

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 
застраши животът на плодното дръвче. Работейки в широк диапазон на различна агресия 
на изтръскване, прибиращата машина на Pellenc е гаранция за бърза и качествена работа 
при прибиране на реколтата. Прецизното хидравлично платно, разпънато под дръвчето, 
плавно и нежно транспортира събрания плод в товарещо ремарке, гарантирайки 
високо качество на прибиране без наранявания. 

PELLENC ПРЕДЛАГА ДВА ВАРИАНТА НА ПРИБИРАЩАТА МАШИНА
Самоходната Pellenc Buggy Shaker гарантира бърза и качествена работа,  
обработвайки до 1200 дръвчета на ден. Предлагат се четири различни модела,  
със захват на стъблото до 80 см диаметър. Кабината е  съобразена със съвременните 
изисквания за управление, ергономичност и защита, като осигурява на оператора удобство 
за добра и качествена работа.
За по-малки стопанства се предлага прикачен вариант на машината –  
Pellenc Shaker FM 100 arm, която може да се монтира на всеки трактор с мощност от 100 к.с.  
Двата налични модела покриват широк спектър от стволове,  
като нежното прибиране на плодовете е гарантирано. 

РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС ЕАД
София 1113, 

ул. Христо Чернопеев №1 
тел.: 0879 999 990 

e-mail: info@rimex.bg

Вижте още за Case IH Press Event 2018 на 44-46.

Не се оплаквам от тази година, която донесе 
доста сериозни загуби на повечето колеги. Ако 

гледаш оптималните декари, може да прибереш 
своевременно реколтата. Проблем е за големите 

фирми, които стопанисват стотици хиляди 
декари земя. Никога няма да успеят да приберат 
качествена реколта при такава трудна година 

като 2018. Аз нямам намерение да увеличавам 
много площите, защото за мен най-добрият 

вариант е 10 хиляди декара. Позволява за пет дни 
да приключиш всяка кампания – оран, сеитба, 

жътва. Няма да се оплакваш от времето.


Думите са на зърнопроизводителя Тошко Методиев от мон-

танското село Василовци,който от 1990 г. е в бранша и оттогава 
е верен фен на марката Case IH (виж на стр. 6).

Явно не само ограничените площи, които обработва наши-
ят еврофермер, са допринесли за успешната му жътва. Герой в 
битката с лошото време по жътва е комбайнът му Case IH. А ние 
с младата колежка Биляна Алексиева веднага приемаме пока-
ната на компанията да участваме в Case IH IH Press еvent 2018.

...За два дни в края на юли в района на Дрезден, Германия, 
групата ни от 20 европейски агромедии беше запозната с по-
следните новости в бранда Axial-Flow и неговия Control Traffic 
Farming concept. Събитието започна със среща с топ менидж-
мънта на Case IH. Продължи с Ride & Drive на нива до Дрезден, 
където Биляна първа жъна с Case IH 7250, за да се убеди колко 
лесно се управлява умната техника.

Събитието завърши с барбекю, музика на живо и нощно шоу 
на комбайните. 

Топ новината за всички агромедии стана Hololens Techno logy 
на Microsoft, която вече работи и за Case IH. (В следващия брой 
очаквайте интервю с Lars Knoke, мениджър Hololens/DACH.)

С какво комбайните Case IH се различават от оста-
налите?

На този въпрос Sam Acker, мениджър на Case IH IH, отгово-
ри така:

„Комбайните Case IH се различават от 
останалите със своите уникални качества, 

мултифункционалност и гаранция за 
високо качество на зърното.”
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ЕВРОФЕРМЕР

Тошко Методиев работи около 10 
хиляди декара земя в околностите на 
Василовци и съседните села. Сее слън-
чоглед, царевица, пшеница,  ечемик. Ед-
на трета от площите са заети с есен-
ници, останалите са за пролетниците.  
С грижите за масивите е заето цялото 
семейство. Те са приоритет за дъщеря-
та Мария, двамата синове - Методи и 
по-малкият Евгени, съпругата Иванка. 
За нея Тошко казва, че  е най-ценният ка-
дър. Справя се успешно с това да е жена, 
майка, баба, деловодител, счетоводи-
тел и още многото длъжности, които  
съвместява. На базата през лятото мо-
же да се видят и осемте внучета, кои-
то са твърде малки, за да поемат бизне-
са. Методиев  осигурява препитание на 
още 25 души – механизатори, шофьори, 
счетоводители, пазачи.

- Аз съм сред първите, хванали се със 
зърнопроизводство тук след 1989 г. С 
999 декара, част от които върнатата 
земя на дядовците ми и останалата 
наета,  почнах в далечната вече 1990 
г. Тръгнах с  една кобила, каруца, тесач-
ка и двуредова сеялка. От тогава досе-
га постигнах много. Децата ми са тук, 
с мен, спят по блоковете. Знаят цена-
та на труда. Сега имам към 5000 дка 
собствени ниви, арендовани и наети в 
общините Брусарци, Медковец и  Лом, 
видинските села Арчар, Динково, Топо-
ловец. Със сигурност ще купувам още 
масиви, защото съм убеден, че това е 
много важно. Колкото повече са собст-
вените земи,  толкова повече рента мо-
же да си позволиш. Смятам, че макси-
малният размер на рентата  ще е 80 

лева за нашия регион. Добруджанският 
модел, където надхвърля 100 лева, ня-
ма да се повтори при нас.

Методиев е сигурен, че на страната 
ни са нужни малките и средните земе-
делци, какъвто е западният модел. И по-
яснява, че неговите масиви са разпръс-
нати в деветнайсет села, а това спася-
ва реколтата му. Избягва сушата и гра-
душките, които покосяват едно или 
друго землище. Има възможност бързо 
да реагира.

- Не се оплаквам от тази година, 
която донесе доста сериозни загуби на 
повечето колеги. Ако гледаш оптимал-
ните декари, може да прибереш своевре-
менно реколтата. При  мен само по-
следните 600 декара с пшеница не са с 
особено добро качество. Там имам по-
кълнало жито. Но това не е фатал-
но.  Проб лем е за големите фирми, кои-
то стопанисват стотици хиляди дека-
ри земя. Страната ни няма нужда от 
мастодонтите, такова земеделие изоб-
що не е необходимо. Местните зърноп-
роизводители са притиснати от голе-
мите, фалират.  Крупните земеделци 
неоправдано  увеличават рентите, ос-
вен това  дават пари на ръка – по 20 
лева на декар, за да увеличат обработ-
ваемите си площи. Това е бонусът, кой-
то дребните собственици на ниви полу-
чават, ако дадат земята си след края 

на действащия договор. По този начин 
от при мен са изтеглени към 3000 дека-
ра.  С такъв  стил на работа те пречат 
и на себе си. Никога няма да успеят да 
приберат качествена реколта при та-
кава трудна година като 2018. Продук-
цията им е съсипана.  Не коментирам 
фак та, че селата обезлюдяват и заради 
подобни прийоми фалиралите тръгват 
да търсят хляб другаде. 

Министерството на земеделието 
сякаш изпълнява само представител-
ни функции, изтъква фермерът и под-
чертава, че не става дума само за то-
зи екип. То не защитава интересите на 
всички стопани и това е проблем още 
от началото на прехода. Ако тогава бя-
ха подпомогнати малките собствени-
ци, селата ни нямаше да пустеят сега. 
Щеше да има поминък и  повечко млади 
хора. Само Законът за земята претър-
пя поне стотина промени, някои от 
които дори са в ущърб на земеделците, 
а други са просто неприложими.  Соб-
ственици не успяват да проверят как-
во става с нивите им. От 2016 г. се го-
вори за Кодекс за земята, който ще обе-
дини законите, промените, изменения-
та им, наредбите. Все пак сега е предло-
жен за обсъждане, уточнява той.

- Дано все пак е читав този кодекс и 
да свърши работа, защото вече почвам 
да се съмнявам, че земеделието има бъ-
деще у нас. Не зная какъв е сценарият, 

Нужно е сърце, за да си земеделец
Думите са на 

зърнопроизводителя Тошко 
Методиев от монтанското 

село Василовци, който 
от 1990 г. е в бранша

но май настава времето, когато три-
ма-четирима души ще работят земята 
на цялата страна. Дразни ме лакомия-
та и безочието на големите. Аз ще оце-
лея, но колегите, които имат по 2000 
или 3000 декара ще трябва много здра-
во да се борят, за да не фалират. Дано 
не стане, защото децата им непремен-
но ще тръгнат навън, а нали ние точно 
това не искаме.

Методиев не се оплаква от  сегаш-
ните си добиви, но е категоричен, че за 
миналогодишните може само да мечтае. 
В сравнение с колегите нивите му са се 
отплатили за положения труд.  Рекол-
тата за година като тази е добра. Вече 
е продал ечемика. Пласирал е също 600 
тона от пшеницата. Последното при-
брано зърно е с по-висока влажност. Тя е 
допустима, но е по-добре да поизчака на 

сушина. Има хубави складове и ще го съх-
ранява, докато е необходимо. Разполага 
с две бази – едната е във Василовци, а 
другата е в Брусарци. Тя е по-новата, от  
шест години. Там е техниката за поло-
вината от селата. Надява се до година-
две да има и четири силоза.

- Всичката ми техника е съвсем 
съвременна. И това включва трак-

тори, комбайни, необходимия прика-
чен инвентар. Доставена е от фир-
ма „Римекс“ (сега „Римекс Техноло-
джийс”), защото с тях работя от са-
мото начало. Това е компания, на коя-
то мога да разчитам във всяко отно-
шение. Партньорството ни е много 
успешно и ползотворно. С тяхна по-
мощ дори поддържам първия комбайн 
„Кейс”. Той  ми е  още от 1996 г., беше 
на три сезона тогава. Ей сега да за-
въртя ключа и ще тръгне, може да го 
пусна из нивите, в такова добро със-
тояние е. Но разчитам на модерни-
те машини, които пестят време, па-
ри, усилия, осигуряват комфорт на 
работниците. И само един трактор 
съм купил по проект, финансиран от 
Програмата за развитие на селските 
райони. За останалата техника раз-

читам на кредити. Работя основно 
с Прокредитбанк, която финансира 
малкия и средния бизнес. Екипът ре-
агира навреме,  бумащината e сведе-
на до абсолютен минимум, лихвите 
са поносими. Имат гъвкава полити-
ка. Рамковото споразумение позволя-
ва отсрочки, промени в погасителния 
план. 

Тошко се е замислял да гледа живот-
ни, но не му е там силата. Но може да 
вдигне мелница или фуражен цех.  Те биха 
му  позволили  да затвори цикъла. Вмес-
то да изнася житото в Гърция, където 
да го преработят и нашенци да купят 
смеските по-скъпо, а там да остане до-
бавената стойност, той ще произведе 
и тя ще е в страната. Но времето ще 
покаже дали ще осъществи намерения-
та си. В съвсем близко бъдеще е плани-
рал да загради  парцела, където е първа-
та му база. Там  ще засади примерно 20 
декара зеленчуци,  20 - 30 декара лози и 
толкова овошки. Ще направи  капково 
напояване. 

- Аз нямам намерение да увелича-
вам много площите, защото за мен 
най-добрият вариант е 10 хиляди дека-
ра.  Позволява за пет дни да приключиш 
всяка кампания – оран, сеитба, жътва.  
Няма да се оплакваш от времето. Има 
екстремни ситуации, които пречат и 
бавят, но не фатално. Те  не се случват 
редовно, по-скоро са изключение. Полз-
вам съветите на агрономи, все пак те 
са специалистите. Консултират ни, но 
и опитът ни е научил. За 28 години в 
агробизнеса смятам, че добре преценя-
вам кога  какво и как да направя. Ако 
децата ми решат да разширяват об-
работваемата земя, нямам нищо про-
тив. Но ще трябва сами да си правят 
сметките, да решават, да преценяват, 
накратко бизнес плана. 

Тошко Методиев смята, че цената 
на земеделския труд е много висока. Той 
е свързан с голяма доза  риск. 

- Една година влагаш пари в полето, 
на следващата тръгваш „да си ги съ-
бираш”. В този период трепериш от 
страх, когато се появят градоносните 
облаци, радва те златният дъжд, паднал 
навреме. Яд те е на вредителите, на-
паднали полето.  Нивите са си наши де-
ца, душата те боли за тях. Единствено 
печалбарите не се вълнуват, а се стре-
мят от 1 стотинка да получат 1000 ле-
ва, ако е повече, добре е дошло. Земеде-
лието е препитанието, от което има-
ме нужда абсолютно всички, без значе-
ние от пол, раса, етнос. Нужно е сърце, 
за да си земеделец. 

 Янка Апостолова
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П ърво бяха козите, после 
овцете и накрая - свине-

те. И едно чиновническо не-
хайство, срещу което се вди-
гна половин България. Кога-
то човешката тъга и болка 
по любимите животни на ба-
ба Дора от ямболското село 
Шаркова бе използвана за по-
литически популизъм, драма-
та започна да се разгръща ка-
то лош сценарий за театра-
лен фарс.

Отначало, в края на юни, 
бе обявено, че в България в 
пет села в областите Ямбол 
и Бургас е открито заболява-
не, което засяга предимно ко-
зи и овце в Африка и Азия - чу-
мата по дребните прежив-
ни животни, известна като 
PPR. Заради възможността 
да нанесе бързо огромни пора-
жения, защото се предава лес-
но между животните, преди 
две години Организацията по 
прехрана и земеделие към ООН (FAO) прие програма да уни-
щожи заразата до 2030 г. Затова и болестта е позната на 
българските ветеринари, които бързо я установиха.

Заплахата от север
И докато цялото ветеринарно чиновничество бе впрег-

нато да се бори с огромно закъснение с, както се твърди, 
дошлата от Турция зараза по кози и овце, беше пренебрегна-
та опасността от север, която заплашва не само дивите 
свине, но и българското свиневъдство в Северна България.

След като браншови организации алармираха, че преди 
половин месец (в средата на юли) в Румъния са локализира-
ни 92 огнища на т.нар. африканска чума по свинете само на 
160 километра от България, горските държавни служите-
ли се втурнаха да градят 133-километрова ограда от бод-
лива тел по сухопътната границата с Румъния. Паралелно 
с изграждането на оградата се извършва и засилен контрол 
с патрулиращи двойки, особено през нощта, за пресичащи 
границата диви свине, идващи от Румъния. Оградата е ви-
сока около 1,20 метра, с четири реда бодлива тел, един ред 

режеща спираловидна тел и трябва да е завършена по ця-
лото протежение на българо-румънската граница до 10 ав-
густ 2018 г. 

И с основание, защото заболяването е изключително аг-
ресивно, носи тежки икономически загуби и хората допри-
насят за разнасянето на заразата чрез пренасяне на храни за 
лична консумация. Затова беше забранен вносът на храна за 
лична консумация. Същото вече бяха направили и други бал-
кански държави, а много българи, пътуващи за Гърция, се чу-
деха защо ги проверяват подробно дали не пренасят непра-
вомерно сандвичи и салами, а като открият, ги карат да ги 
изхвърлят. 

Това обаче е публичната, видимата страна на най-голе-
мия за българските животновъди проблем за последните 10 
години, когато през 2007 г. бе забранен износът на българ-
ско свинско месо и други продукти от червено месо зара-
ди епидемията от класическа чума, обхванала немалка част 
от страната. След две проверки на експерти от Генерал-
на дирекция САНКО «Здравеопазване и защита на потреби-
телите» към Европейската комисия забраната бе вдигната 
на 1 юли 2008 г.

Равносметката на числата и фактите
Официално България не е внасяла кози и овце от Турция 

през последните години. Много специалисти поставиха на 
съмнение аргумента, че заразата е пренесена от диви жи-
вотни, които са се промъкнали през двуметровата ограда 
по граница с южната ни съседка. По-вероятно е да се дължи 
на незаконна търговия с животни, но това трудно се до-
казва, ако извършителите не са заловени на място. Притес-
нителното е, че няма официални данни за огнища в европей-
ската част на Турция през 2018 г., последните са от декем-
ври 2017 г., когато са регистрирани няколко огнища в про-
винция Чанаккале, която обхваща и европейската част на 
южната ни съседка.

Първото огнище на заболели малки преживни животни 
е открито в края на юни в село Воден, Ямболска област, къ-
дето са евтаназирани 700 овце и кози. За близо месец след 
първите убити принудително животни (няма официална 
информация за точния им брой, но по неокончателна ин-
формация на БАБХ не са по-малко от 5000) и след протес-

тите на животновъдите ДФ „Земеделие“ увеличи сумата 
за еднократна компенсация по схемата за минимална помощ 
де минимис от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв. Така всеки сто-
панин ще получи увеличена помощ от 7 на 15 лева за една ов-
ца майка и/или коза майка. Заявления се приемат до 10 ав-
густ, а изплащането им ще започне на  20 август, уверяват 
от Фонд „Земеделие“. 

Заради епидемичния характер само за областите Ямбол 
и Бургас финансовият ресурс е увеличен от 2 067 710 лв. на 
2 491 390 лв. Така всеки собственик на малки преживни жи-
вотни от двете области ще получи допълнителна помощ 
от 55 лева за компенсиране на разходите за една овца майка 
или коза майка. Това означава, че ще бъдат компенсирани об-
що 45 298 животни, като компенсациите не са само за уби-
ти животни, а за пропуснати ползи заради ограниченията, 
които се налагат заради болестта.

Допълнително се увеличават помощите де минимис от 
14 на 22 лева за една глава - майка на малко преживно живот-
но, за покриване на загубите от нереализиране на мляко, це-
нови разлики на изкупена продукция и затруднения при из-
хранване на животните, пак заради чумата. Срокът за кан-
дидатстване за тази помощ е до 31 август 2018 г.

Всеобщо ваксиниране на овце, кози и свине, за каквото 
настояват животновъдите, може да бъде извършено един-
ствено след изрично разрешение от Европейската комисия, 
а процедурата, която е задвижена от МЗХГ, е тромава.

Слава богу, че болестта по овцете, козите и свинете е 
смъртоносна предимно за животните, но не и съвсем без-
опасна за хората, защото за някои небрежни животновъди 
и стопани, които отглеждат няколко животни в дворо-
вете си, може да се повтори трагедията от незабравимия 
разказ „През чумавото“ на класика Йордан Йовков. И ако 
за онова време от Старопланинските легенди вината е на 
задушното време, вилнеещите пожари в планината и лип-
сата на здравословни навици, днес виновните са  управля-
ващите, които бързо си намериха изкупителни жертви с 
уволнението на един заместник-министър на земеделието, 
двама шефове на дирекции в МЗХГ и съветника на аграрния 
министър, за да не бъде обвинена държавата, че е безхаберна 
към своите граждани. 

ЧУМАТА

През заплахата от епидемия  
с чиновническо безхаберие

 НА КОСЪМ ОТ СВИНСКИ АПОКАЛИПСИС

С бърза промяна на Закона за лова, приета заради недо-
глеждане на депутатите от 25 юли, бе разрешен груповият 
отстрел на диви прасета с аргумента „за борба с чумата по 
свинете“. Последва недоволство от ловци и еколози, кои-
то алармираха, че промяната не е съгласувана с тях и е аб-
сурдна и много опасна. Те твърдят, че груповият лов с куче-
та ще подплаши и разпръсне дивите прасета от районите 
около румънската граница, със сигурност много от заболе-
лите от тях ще навлязат в България и ще пренесат бързо и 
на много места в Северна България заразата от т.нар. аф-
риканска чума. И още нещо, много по-важно -  според На-
ционалния ловно-рибарски съюз: разрешаването на лова, 
докато има листа по дърветата, многократно повишава ри-
ска от прострелване на туристи, гъбари, билкари и всякак-
ви случайно минаващи хора.

С бързата си реакция земеделският министър Румен По-
рожанов „поправи законодателната грешка“. Със своя за-
повед от 25 юли, утвърдена от Министерския съвет, той 
забрани груповия лов на диви свине временно, защото 
подзаконов акт не може да въвежда промени, регламенти-
рани в закон. Странното е, че и законодателната промяна, 
и заповедта на Порожанов са приети с един и същ мотив: 
предпазване на страната от опасната зараза (на министъ-
ра) и популацията на диви свине е значителна и чрез лову-
ването трябва да бъде намалена (на парламента).



Първото огнище на заболели малки преживни животни е открито в края на юни в село Воден, Ямболска 
област, където са евтаназирани 700 овце и кози. За близо месец след първите убити принудително 

животни (няма официална информация за точния им брой, но по неокончателна информация на БАБХ 
не са по-малко от 5000) и след протестите на животновъдите ДФ „Земеделие“ увеличи сумата за 

еднократна компенсация по схемата за минимална помощ де минимис от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв. 
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България е 8-ма в ЕС по дял на 
млади фермери 

Дял на младите фермери, 
под 40 години в ЕС,  

2016 (%)

Страна дял

Кипър 3,30%

Португалия 4,20%

Великобритания 5,30%

Дания 6,00%

Малта 6,40%

Румъния 6,50%

Италия 6,80%

Гърция 7,50%

Ирландия 7,80%

Испания 7,80%

Холандия 8,00%

Финландия 8,00%

Словения 8,50%

Латвия 9,50%

Швеция 10,00%

Белгия 10,00%

Чехия 10,50%

Хърватия 10,80%

ЕС - средно 10,90%

Литва 11,20%

Унгария 13,40%

България 14,00%

Германия 14,00%

Люксембург 16,00%

Естония 16,70%

Франция 17,50%

Словакия 19,00%

Полша 20,30%

Австрия 22,50%

Таблица 2 (за графика) 
Средна брутна годишна 

заплата в селскосто 
стопанство в България

Година Сума

2008 4908

2009 5352

2010 5750

2011 6168

2012 6900

2013 7800

2014 8052

2015 8400

2016 9636

2017 10476
Източник: Евростат и НСИ

ОСП

Откакто се работи по Общата 
селскостопанска политика в ЕС 

през последните 15 години, постоян-
но се говори, че се отделя специално 
внимание за развитието на младите 
фермери и ръководители на аграрни 
стопанства и се въвеждат нови меха-
низми за тяхното подпомагане и сти-
мулиране. Равносметката обаче не по-
казва, че намеренията отговарят на 
реалността.

Последните окончателни данни 
на „Евростат“ показват, че близо 58 
процента от управляващите земедел-
ски стопанства в ЕС са на възраст 
над 55 години, докато делът на мла-
дите фермери до 40-годишна възраст 
е само 10.90 на сто.

По този показател България е на 
осмо място в ЕС, като нашият дял 
е доста над средния за ЕС. У нас 14% 
от аграрните мениджъри са под 40 го-
дини.

В ЕС работят 10,3 милиона души, 

които ръководят земеделски стопан-
ства. Средната възраст на земеделски-
те стопани е много по-висока от въз-
растовия спектър при други профе-
сии - една трета (32%) от земеделски-
те стопани в ЕС са на възраст 65 го-
дини и повече. В целия ЕС хората меж-
ду 40- и 54-годишна възраст, които 
управляват стопанства в земеделския 
сектор, формират 29,4% от всички, 
а 27,7% са между 55 и 64 години (виж 
графиката 1 – Дял на младите ферме-
ри, под 40 години в ЕС).

С 22,2% дял на младите фермери 
Австрия заема първото място в кла-
сацията. На второ и трето място се 
подреждат Полша и Словакия, съот-
ветно с 20,3 и с 19 на сто.

Кипър заема последното място с 
едва 3,3% дял на млади фермери, като 
на острова 44,6% от фермерите са 
над 60 години.

Според данните на „Евростат“ 
най-младите мениджъри на земеделски 

стопанства са склонни да имат по-го-
леми ферми по отношение на площта, 
добитъка и стандартното производ-
ство, отколкото най-старите (над 
65-годишна възраст).

Професията на фермер в ЕС е до-
минирана от мъже, като само три-
ма на всеки десет (29%) от мениджъ-
ри на ферми в ЕС са жени. Сред млади-
те фермери делът на жените е още по-
нисък - само 23 на сто от всички фер-
мери до 40 години.

Много актуален за разрешаване 
стои въпросът с приемствеността 
на поколенията в сектора – тема, по-
ставена на най-високо равнище в ЕС 
по време на започналите дискусии за 
новата Обща селскостопанска поли-
тика (ОСП) за следващия програмен 
период 2021 - 2028 г.

Заплатите в земеделието 
растат най-бързо

И въпреки че в едно проучване от края 
на миналата година заплащането на тру-
да в аграрния сектор се посочва като ос-
новна причина към него да не се насочват 
млади българи, статистическите данни 
на НСИ и респективно на „Еростат“ по-
казват, че темпът, с който нарастват 
работните заплати в земеделието, изпре-
варва почти всички сектори с изключение 
на високите технологии, финансите и ме-
диите (виж Графика 2 -  Средна брутна го-
дишна заплата в селското стопанство в 
България). Средната брутна работна за-
плата в селскостопанския сектор нара-
ства всяка година през последните десет, 
достигайки 873 лв. на месец (без годишни 
бонуси) през четвъртото тримесечие на 
2017 г., или двойно по-голяма от тази през 
2008 г. Размерът е доста по-висок от този 
в хотелиерството и ресторантьорство-
то (600 лв.) и строителството (770 лв.) 
и недалеч от средните възнаграждения в 
преработващата промишленост (864 лв.).

Темпът на нарастване на работната за-
плата в аграрния сектор през целия 10-го-
дишен период изпреварва средния за всич-
ки икономически дейности. Освен това 
между 2007 и 2017 г. разходите за възна-
граждения в България нарастват с най-бър-
зия темп в ЕС – 75%, при относително 
постоянен показател средно за Общност-
та. Друг доста съществен фактор, който 
оказва влияние за нарастването на възна-
граждението в аграрния сектор, е конку-
ренцията между работодателите. Недос-
тигът на работна ръка ги кара да надда-

ват за всеки появил се надежден кадър, кое-
то веднага се отразява върху средната ра-
ботна заплата.

На дъното сме по 
производителност на труда
В същото време производителността 

на труда в българското селско стопан-
ство е трайно на дъното, откакто стра-
ната ни стана член на ЕС - около 5300 евро 
(по окончателни данни на „Евростат“ за 
2016 г.) за годишна работна единица (ГРЕ), 
като след нас е само Румъния с 4760 евро. 
Абсолютният лидер е Белгия, където про-
изводителността на труда в аграрния 
сектор е 52 000 евро за ГРЕ. 

Освен оборудването и използването на 
машини и други технически съоръжения в 
селското стопанство квалификацията на 
кадрите също е от съществено значение. 
По окончателни данни към края на 2014 
г. между 3 и 5 процента са управителите 
в земеделието, които са с висше образо-
вание, и още около между 6 и 8 на сто са 
със средно образование, но не е ясно колко 
от тях са със специално аграрно образова-
ние и по-конкретно със специалност рас-
тениевъдство и животновъдство. През 
настоящата 2018 г. в плановете на от-
дел „Агростатистика“ към МЗХГ е плани-
рано да се извърши ново преброяване, от 
което със сигурност ще стане ясно, че има 
промяна към значително повишаване и в 
двете образователни степени. Основание 
за това дава значителното нарастване на 
броя на центровете за квалификация, кои-
то са над 1000 за цялата страна, получили 
финансиране по предишната Програма за 
развитие на селските райони, мярка 111. 

 ПЕРСПЕКТИВИТЕ НЕ СА МНОГО ДОБРИ

Пряко заетите в селското стопанство на Европейския съюз, които са около 9.1 
милиона души, ще намалеят с 28% в периода между 2017 и 2030 г. Това пише в 
заключенията от Доклада за селскостопанските прогнози на ЕС от 2017 до 2030 
г., който беше публикуван в края на миналата 2017 г. Пряко заетите в селското 
стопанство на Европейския съюз, които са около 9.1 милиона души, ще намале-
ят с 28% в периода между 2017 и 2030 г., като средно на година работната сила 
в селското стопанство ще намалява с 3,2 процента, като ще стигне 6,6 милиона 
души.

В същото време ще се понижат и приходите в сектора. Очаква се обаче средният 
доход на човек в сектора да нараства средногодишно с 1,1% в сравнение с пе-
риода 2015 - 2017 г., който е взет за база при разработването на доклада.

Както във всички икономически сектори, така и в аграрния ще се правят големи 
инвестиции в технологиите - особено в прецизното земеделие и цифровото сел-
ско стопанство. Тези инвестиции обаче ще окажат влияние върху пазара на тру-
да, който ще има нужда от висококвалифицирани кадри, а нуждата от класиче-
ския селскостопански труд ще намалява.

Извън инвестициите разходите в аграрния сектор ще нарастват средно с 2,5% 
годишно между 2017 и 2030 г., като в края на периода ще бъдат с 30% по-висо-
ки от сегашните, тъй като плащанията за енергия, торове, фуражи и услуги ще се 
увеличават постоянно.

 ЧИСЛАТА СА В ПОЛЗА НА ГОЛЕМИТЕ СТОПАНСТВА

Малко над 171 милиона хектара земя в ЕС е използвана за селскостопанско производство 
през 2016 г., или около 40% от общата площ на Общността. Тази земя се обработва от около 
10,3 милиона ферми и мениджъри на ферми. В България регистрираните земеделски сто-
панства са 2027, или 2% от всички в ЕС.

Макар и многобройни, повечето от фермите в ЕС обработват много малко хектари, като 
две трети са по-малки от 5 хектара (65%), докато 3% от стопанствата в ЕС обработват земя 
с площ по-голяма от 100 хектара, или това е повече от половината от площта на ЕС, използ-
вана за земеделие.

В България стопанствата, които обработват до 5 хектара, са 82.6% от всички ферми в стра-
ната. У нас стопанствата, които обработват над 50 хектара, са 4.8% от всички регистрирани, 
но затова пък обработват 87.3 на сто от цялата земеделска земя в България. 
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 Христина Митрева
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RAISE UP
право на обезщетения при съкращения 
и безработица; техните нужди от обу-
чение не се вземат под внимание; достъ-
път им до здравни грижи също е огра-
ничен, защото не са платени дължими-
те за тях здравни вноски и вследствие 
на това същите лица биха могли да се из-
правят срещу по-високи разходи за меди-
цински грижи.

Работодателите, които не декла-
рират изцяло работата, извършена от 
техните работници, създават нелоялна конкуренция, тъй ка-
то могат да предоставят по-евтини стоки и услуги, отколко-
то компаниите, спазващи правилата, като задължения за здраве 
и безопасност, заплащане на социалноосигурителни вноски и усло-
вия на труд. Но в същото време те са изложени на по-голям риск 
от санкции при разкриване на злоупотреби и нарушения, свърза-
ни с неплащането на вноски и данъци и това може сериозно да за-
сегне техния бизнес.

За държавата недекларираният труд означава преди всичко 
неплатени данъци и осигурителни вноски. В резултат на то-
ва държавата разполага с по-малко пари за осигуряване на качест-
вени услуги като грижи за деца, здравеопазване, образование и со-

циални услуги, насочени към безработните или възрастните хора. 
Недекларираният труд също има отражение върху качест-
вото на работната сила, тъй като хората, чиято работа е не-
декларирана, нямат възможност да повишат уменията си или да 
участват в ученето през целия живот.

Фактори за съществуването на недеклариран 
труд са:

1. Структурни икономически фак тори:
Структурата и развитието на икономиката оказват се-

риозно влияние върху съществуването на недеклариран труд. Ня-
кои сектори  като строителство; услуги за домакинството; сел-

Недекларираният труд в селското 
стопанство

Един от най-наболелите въпроси за селското стопанство 
както в България, така и в другите европейски страни, е не-
декларираният труд.  Общото разбиране е, че това е всяка 
платена дейност, която е законосъобразна по отношение 
на нейната същност, но не е обявена пред публичните ор-
гани, като се вземат предвид разликите в регулаторните 
системи на държавите членки. 

Политическите и социалните предизвикателства, кои-
то са свързани с този труд се изразяват в укриване на соци-
ални и здравни вноски и данъци; намаляване качеството 
на работните места; нарушаване на конкуренцията меж-
ду фирмите; неефективност на производството; по-ло-
ши условия на труд; здравни дефицити и изисквания за без-
опасност;  по-ниски доходи и липса на социална сигурност.

Основните видове недеклариран труд в България са: ра-
ботещи без трудов договор; договор с по-ниска официална 
заплата от реалната работна заплата или наемане под ми-
нимален осигурителен праг за съответната работа; трудо-
ви договори, които не са регистрирани в НАП; недеклари-
рана работа, основана на неверни изчисления на работно-
то време, които не отчитат работата през нощта, законо-
во определената отпуска и допълнителните часове; запла-
ти в плик.

Причините за съществуването на недеклариран труд 
се изразяват в неясноти, неточни спецификации, празни-
ни и противоречия в правната рамка и честите законода-
телни промени и изменения; по-нисък капацитет за откри-
ване на злоупотреби и нарушения и липса на адекватни 
инструменти или ресурси; недостатъчен капацитет на 
правоприлагащите органи; липса на синдикално предста-
вителство; сложността и продължителността на ад-
министративните и юрисдикционните процедури за от-
криване и санкциониране на недекларирания труд. В последни-
те години сериозна причина за съществуването на недеклари-
ран труд са и сложните и разнообразни трудови правоот-
ношения, които нарастват във връзка с разпространението 
на нестандартни трудови правоотношения като самостоя-
телна заетост, работа на свободна практика и работа чрез 
агенции за временна заетост - особено в специфични секто-
ри като строителство, транспорт, туризъм, селско стопан-
ство, търговия на едро и дребно, които правят разкриване-
то на недеклариран труд по-трудно и противоречиво. Зна-
чителни злоупотреби, свързани с недеклариран труд, има 
и в наличието на тристранни трудови правоотношения 

- при временна работа чрез агенции за временна заетост, ко-
мандироването на работници; наличието на трансгранични 
договорни или трудови правоотношения, също могат да на-
правят контрола по-труден, особено като се вземат предвид 
недостатъчните инструменти за трансгранично сътрудни-
чество.

Важно е да се отчете, че данните за случаите на недекла-
риран труд, когато има такива, се отнасят само за онези 
случаи, които са били открити и санкционирани, и следо-
вателно оценката на цялостното разпространение на не-
декларирания труд изисква оценка на относителния дял 
на този труд. 

Недекларираният труд оказва различно въздействие 
както върху работниците и служителите,  така и върху 
работодателите, държавата и обществото.

За работниците и служителите може да се окаже, че в 
краткосрочен план има ползи от печеленето на пари „в 
плик“, т.е. обявяването на по-ниска официална заплата и 
изплащането на друга част от нея в „плик“. В тези слу-
чаи, работникът/служителят всъщност получава повече за 
себе си и домакинството, защото спестява част от разхо-
дите за осигурителни вноски и данъци. В дългосрочен план, 
обаче, тези работници, чиято работа е била само частично 
обявена, ще имат намалени пенсионни права, поради пла-
тени по-малко вноски от тях. По същата причина те би-
ха могли да загубят и други социални обезщетения, които 
се изчисляват въз основа на обявената им заплата. В случаи-
те, когато работата е напълно недекларирана, последствия-
та могат да бъдат много по-тежки, защото тези работни-
ци са изправени пред много голям риск от по-лоши условия 
на труд; задълженията за здравословни и безопасни условия на 
труд на работното място често са пренебрегвани; правата 
за наемане на работа, като например правото на платен го-
дишен отпуск и ограничения на работното време, може да не 
бъдат спазени; те могат да имат по-малка сигурност по от-
ношение на заетостта, тъй като е възможно да нямат 
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Има ли противоотрова за 
недекларирания труд в България?

По проекта „RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност 
на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”.

Федерацията на независимите  синдикати от земеделието към КНСБ проведе транснационален семинар 
„RAISE UP“, фокусиран върху противодействието на недекларираната заетост в сектор земеделие, в контекста 
на социалните иновации, които са приоритет за ЕС в настоящия програмен период

на стр. 15  

Земеделието е традиционно сектор с висо-
ка степен на недекларирана заетост пора-
ди своята сезонност и поради факта, че ра-
ботниците се наемат на ден. 
По данни на EURISPES - частно италианско 
сдружение, което се занимава с политически, 
икономически и социални изследвания в Ита-
лия за 2014 г. недекларираната работа въз-
лиза на 32%, за сравнение - тази заетост в 
сектора на строителството е 15,4%.
По данни на Националния статистически ин-
ститут на Италия 43% от заетите в земеде-
лието в Италия са недеклариран  труд, кое-
то възлиза на около 400 000 души, в т.ч.  
100 000 души, основно чужденци, са обект на 
експлоатация и са принудени да живеят при 
тежки условия, далеч от санитарни и хигиен-
ни норми. По данни на статистиките заплаща-
нето на труда на земеделските работници с 
нередовни договори (черна или сива иконо-
мика), обект на капоралите, е около 25 - 30 
евро/ден, което е 40% по-ниско от заплаща-
нето на италианските работници, а работният 
ден е 10 - 12 часа. 
Особен феномен на италианското земе-
делие е капоралът - посредникът, който 
предоставя работа, като взема част от из-
работената надница. Той действа в гетата, за-
творените общности, а в активния сезон един 
капорал може да менажира по 9-10 хиляди ра-
ботници. Не е трудно да се пресметнат парите, 
които се въртят в сивата част на икономиката 
от тази дейност.
Голям дял от работниците мигранти в итали-
анското земеделие идват от Румъния, Бълга-
рия, Балканите. По време на прибиране на ре-
колтата тези работници се придвижват на юг 

от различни части на Европа и се прибират 
след приключване на сезонните дейности. 
Те често живеят в гета извън населени места, 
рядко влизат в контакт със синдикатите или 
местните институции, мигрират заедно с ра-
ботата от регион на регион. Във всички зони 
ролята на „етническия посредник” – често пъ-
ти и капорал, е много важна – той произхож-
да от същото село, географски регион, страна, 
откъдето се набират работниците, и има функ-
ционално място във веригата на организация-
та на труда между работника и земеделския 
предприемач. И за двете страни посредникът 
е удобен, защото бързо може да организира и 
придвижи определен брой работници от ед-
но поле на друго. 
Българите, които живеят днес в Италия, са 
около 100 000, от които около 30 000 души 
работят в земеделието - 96,1% са със сроч-
ни договори. Голяма част от тях полагат труд 
на полето в южните райони на Италия. По дан-
ни на синдикатите FLAI-CGIL във Фоджа и оси-
гурителната система в този регион те са око-
ло 4500 български граждани. Всъщност те са 
многократно повече – просто са невидими, 
защото работят на черно. Българите, които 
идват в този регион да търсят работа, са ос-
новно от районите около Сливен, Пловдив, 
Кърджали, Монтана, Търговище, Омуртаг, По-
пово, Варненско и др.
Въз основа на последната ревизия на за-
етостта в европейското земеделие (2017) 
можем да твърдим, че работещите наети 
в земеделието на ЕС се увеличават и са 10 
млн. души, а 4 млн. от тях са сезонни мигри-
ращи трансгранични работници. Повечето 
от тях живеят от годишния си доход от зе-

меделска работа. Временната работа е все 
по-често срещано явление особено в Юж-
на и Източна Европа. Социалните условия и 
права са много по-малко в сравнение с 10 
или 20 години по-рано. 
Изтичащата работна сила от България към 
страните от т.нар. Стара Европа е повече от 
1 200 000 души - официално работят извън 
България, над 30% от тях са сезонни работ-
ници в земеделието на Европа. По държа-
ви данните сочат следното: в Германия - 
300 000 души, в Англия - 300 000, в Италия 
- 100  000, в Испания - 350  000, в Гърция - 
120 000, във Франция – 40 000, в Австрия – 
25 000, в Швеция - 9000 българи, и т.н
Европейската Платформа за борба с неде-
кларираната работа, която стартира през 
2016 г., признава, че въпреки наказателни, 
указателни и превенционни мерки, приети от 
много страни, малко са държавите, които при-
лагат цялостния подход в тази работа и търсят 
общ напредък и интегрални резултати. 
Затова е и апелът за повече инициативи за 
трансформация на нагласите и поведението 
в по-широк мащаб. Платформата е категорич-
на, че за да се постигне холистичният подход, 
публичните власти трябва да работят в тясно 
сътрудничество със социалните партньори. 
Нещо повече - насърчава се взаимодействи-
ето между ключовите партньори с цел оси-
гуряване на по-ефективно трансгранично 
сътрудничество на арената на борба с неде-
кларираната работа. А подобряването на тру-
довите стандарти и социалният диалог са кон-
кретни мерки, които допринасят в тази борба 
с неформалната икономика и нерегистрира-
ната заетост.

КОНТЕКСТ
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

ско стопанство и сектора на хотели, рес-
торанти и кетъринг  са особено изложени 
на недеклариран труд.

2. Циклични икономически фактори. 
Трудна бизнес среда може да накара рабо-

тодателите да се опитват да избегнат или 
ограничат данъчните и осигурителни задъл-
жения. За работниците и служителите зна-
чение имат дългите периоди на безрабо-
тица и броя на обезкуражените лица, а също 
и натискът за намаляване на заплатите. 

3. Правни фактори като относителната яснота на зако-
нодателството или приспособяването на законодателството 
към новите видове работа. 

4. Институционални фактори, например правоприлагане-
то и по-специално съществуването на единна организация или ко-
ординиращ орган за борба с недекларирания труд. 

5. Социални фактори със споделено разбиране за цялост-
ната институционална, данъчна и социална рамка и нейна-
та възприемана справедливост и прозрачност, които насър-
чават собствеността върху данъчното облагане. Съществу-
ва например силна негативна зависимост между недекларирания 
труд и разходите за социална защита (с изключение на пенсии-
те). Анализите показват, че колкото по-високо е възприемано-
то ниво на корупция, толкова по-ниско е доверието в публични-
те органи и колкото по-високо е възприеманото ниво на не-
равенство, толкова по-високо е равнището на недекларира-
ната работа.

Съществува ясно разграничение между мерките, предприети 
от правителствата, и мерките, приети от социалните парт-
ньори. Докато правителствените инициативи се съсредото-
чават основно върху подобряването на регулирането (зако-
нодателството), засилване на разкриването и увеличаването на 
санкциите, социалните партньори работят главно за пови-
шаване на ангажираността към спазването, по-специално чрез 
организиране на информационни кампании. 

По-добрата координация между администрациите на на-
ционално равнище (между инспекциите по труда, данъчните 
органи, социалните структури, митническите служби и поли-
цията), както и подобряването на данъчните и социалноосигу-
рителните услуги и намаляването на административната те-
жест и разходите както за клиентите, така и за администраци-

ята са сериозен  проблем, който също трябва да се има предвид 
при справянето с недекларирания труд. Интегрираният под-
ход трябва да бъде използван много по-добре за справяне с то-
зи вид труд.

Социалните партньори имат ангажимент за прилагането 
на т.нар. меки мерки, които се изразяват в „културното“ из-
мерение и върху изграждането на общ ангажимент за гарантиране 
на правилни и справедливи условия на заетост, например чрез на-
сърчаване културата на ангажираност с кампанията „Влез в свет-
лината“.

Асоциациите на работодателите осигуряват насоки и под-
крепа на своите филиали с оглед стриктното прилагане на зако-
нодателството и популяризират информационните кампании 
на секторно и местно равнище с цел осигуряване на лоялна конку-
ренция и благоприятна бизнес среда.

Подходите за справяне с недекларирания 
труд са два вида:

Наблюдателни/наказателни подходи – включително усилия-
та за откриване и санкциониране на недекларирания труд чрез ин-
спекции, проверки и санкции, в някои случаи с акцент върху кон-
кретни сектори (строителство, селско стопанство и търго-
вия) или върху специфични видове недеклариран труд (например 
недекларирана или фалшива самостоятелна заетост); и

Превантивни/лечебни подходи, които включват опростя-
ване на бюрокрацията, за да се постигне съответствие между 
ползи и разходи, стимули за обявяване на работа и данъчни сти-
мули за нови фирми; мерки за увеличаване на разкриването, облек-
чаване на прехода към официалната икономика и усилия за интег-
риране на мигрантите, кампании за повишаване на осведоменост-
та за негативните последици на недекларирания труд сред рабо-
тодателите и обществото.                               

    Христина Митрева

„Дигитализацията и иновациите за подобряване на условията за труд могат да стимулират 
намаляването на недекларирания труд, а също така ще дадат възможност младите хора също да 
бъдат привлечени в селското стопанство“, подчерта председателят на Института за агростратегии и 
иновации Светлана Боянова в рамките на дискусията

от стр. 13   

ФНСЗ работи по амбициозен европейски 
проект „RAISE UP – действия на терен, 
иновативни подходи и ангажираност 
на ключовите партньори за противо-
действие на недекларирания труд”, фи-
нансиран по Програма на Европейския съ-
юз за заетост и социални иновации „EASI 
– Progress Axis” 2014 - 2020. Партньори по 
18-месечния проект са синдикални органи-
зации от сектор земеделие в Италия, Бълга-
рия, Румъния и Македония, трудовите ин-
спекции на България и Румъния и EFFAT. 
Основнaта цел на проекта е чрез анга-
жиране на заинтересованите страни в 
политическа дискусия да се разработят 
отговорни политики и мерки в принос 

за справянето с недекларираната рабо-
та в земеделието.
За да се постигне тази обща цел, партньор-
ството работи целенасочено за: 
· Изграждане на общо разбиране за ну-
лева толерантност към недекларирания 
труд и за прилагане на холистичния под-
ход в превенцията и ограничаване на не-
декларираната работа в обществото.
· Установяване на политически диа-
лог за прилагане на този подход посред-
ством съвместен контрол, общ ангажимент 
и споделено разбиране за този феномен 
чрез публични средства и кампании и др. 
за превенция на недекларираната работа.
· Разработване на конкретни планове 

за действие и пътни карти, които са осно-
вани на доказателства и принос на всички 
заинтересовани страни в Общността.
· Стимулиране на диалога и взаимното 
доверие между партньорите на нацио-
нално, регионално и европейско ниво за 
ефективно противодействие на недекла-
рираната заетост и трансформирането й в 
легална работа. 
· Изграждане на партньорство със за-
интересованите страни, в т.ч. медиите, ана-
логични мрежи, политици, вземащи ре-
шения, и да популяризира резултатите от 
своята работа, търсейки критичен поглед 
отвън, за да стимулира по-голяма ефектив-
ност на действията. 

ЗА ПРОЕКТА RAISE UP
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  
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В ЕС не може да има второ качество 
продукти, нито потребители

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите към ЕП прие Доклад за двойното 
качество на продуктите, в който включи и становището на евродепутата Момчил Неков

Момчил Неков подкрепя 
опростяване на правилата 

за използване на 
географските означения
 „Подкрепям в голяма част направе-

ните предложения за опростяване на 
правилата за използване на географски-
те означения“. Това заяви Момчил Не-
ков по време на обсъждане в Комисия-
та по земеделие и развитие на селски-
те райони към ЕП на предложение за ре-
гламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на обща орга-
низация на пазарите на селскостопански 
продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно 
схемите за качество на селскостопан-
ските продукти и храни.

„Европейските географски означения 
са символ за качество и биват разпозна-
ти на все повече места. От вече над 3 
години работя активно по популяризи-
ране на схемите на географските означе-
ния в България и в Европа“, заяви Неков. 

„Една от най-големите трудности 
безспорно е събирането на доказател-
ства, че продуктът произхожда от 
определен географски регион. Привет-
ствам предложението на Европейска-
та комисия /ЕК/ това изискване да от-
падне, защото вместо да помага на про-
изводителите да имат по-бързо види-
мост, те биват задължавани в търсе-
не на подобен вид доказателства, а то-
ва ги ангажира с допълнителни ресурси - 
финансови и времеви. А основното им 
призвание е да запазят и създават поми-
нък в селските региони.  Това ще бъде го-
лямо облекчение за производителите, 
а с това ще се дава по-бързо видимост 
на уникалните продукти“, коментира 
Момчил Неков.

Той допълни, че географските означе-
ния дават защита. „Никой няма право 
да имитира продукта, като в същото 
време потребителят е сигурен, че полу-
чава гарантирано качество“, каза Неков.  

Неков активно работи с български-
те институции за защита на българ-
ски продукти.  За съжаление България 
има само два защитени продукта – бъл-
гарското розово масло и горнооряхов-
ски суджук, за разлика от Гърция, които 
имат над 100 и Италия, които имат 
около 300.

Потенциални български кандидати 
са Смилянският фасул, Брежанският 
кестен, Еленският бут, Силистренски-
те кайсии, Странджанският чай и дру-
ги. Месото от Източнобалканска сви-
ня вече започна процедура по защита, 
както и Лютеницата от Първомай. До 
няколко месеца се очаква и решение от 
Еврокомисията относно Странджан-
ския манов мед.

 „Това, което ме изненадва в предло-
жението на Европейската комисия за 
новата Обща селскостопанска полити-
ка е, че искаме следващата ОСП да бъ-
де по-зелена, по-екологично насочена, но 
в направените предложения липсват 
предложения за една от най-важните ус-
луги, без които европейското земеделие 
не би било същото, а именно опрашва-
нето“. Това заяви евродепутатът от 
Групата на прогресивния алианс на со-
циалистите и демократите в ЕП Мом-
чил Неков по време на обсъждане на мне-
ния, относно предложенията на ЕК за 
ОСП в Комисията по земеделие и разви-
тие на селските райони към ЕП.

Евродепутатът обърна внимание на 
своите колеги, че в изготвените тек-
стове липсва предложение за финансова 
подкрепа в бъдещата ОСП за опрашва-
нето. 

„Да, приветствам ръста с близо 70% 
на националните пчеларски програми, 
но без адекватно подпомагане на опраш-
ването, което трябва да бъде отразе-
но и през първи стълб, европейското 
пчеларство променя облика си драстич-
но. Без директна подкрепа за опрашване, 
този сектор ще продължава да се сви-
ва, а от това губим ние - защото близо 
80% от видовете отглеждани в Евро-
па имат нужда от опрашване“, комен-
тира Неков.

Относно регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установява-
не на правила за подпомагане за страте-
гическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите член-
ки по линия на Общата селскостопан-
ска политика и финансирани от Евро-
пейския фонд за гарантиране на земеде-
лието (ЕФГЗ) и от Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР), Момчил Неков заяви, че 
има логика в изготвянето на стратеги-
ческите планове. „Те дават възможност 
на държавите да развиват земеделието 
си по начин, подходящ за техните усло-
вия и специфики, но за съжаление, поне 
в някои държави има малформации, кои-
то подобна мярка за по-силна роля на 
държавите, е непродуктивна“, каза Не-
ков.

Той даде два примера от България: „В 
сегашната ПРСР по мярката за биоло-
гичното земеделие у нас парите свърши-
ха на втората година. Няма да комен-
тирам причината, но е факт, че в Бъл-
гария няма нов прием по мярката и ед-
ва ли ще има до края на програмния пе-
риод. Друг пример е свързан с обвърза-
ната подкрепа при производството на 
тикви, когато беше постигнат ръст на 
площите засадени с културата от бли-
зо 21 000 %“. 

„Подобни ситуации се получават за-
ради решения на ръководствата на съ-
ответните министерства и национал-
ни органи. Въпреки логиката в страте-
гическите планове аз имам сериозни опа-
сения за тяхното успешно прилагане 
във всички държави“, допълни Неков.

Европейският съюз да предприе-
ме мерки срещу двойното качество 
на продуктите на единния пазар, за да 
няма двойни стандарти при храните 
и другите потребителски продукти 
между държавите от Западна и Източ-
на Европа. Това настояват представи-
телите на Европейския парламент чрез 
гласувания и приет с огромно мнозин-
ство на заседание на Комисията по въ-
трешен пазар и защита на потребите-
лите Доклад за двойното качество на 
продуктите на евродепутата от Гру-
пата на социалистите и демократите 
към ЕП Олга Сехналова.

В Доклада беше прието и Станови-
щето на българския евродепутат Мом-
чил Неков за Двойното качество на 
продуктите на единния пазар, което бе 
одобрено от Комисията по земеделие и 
развитие на селските райони към ЕП, 
чийто представител е той.

Евродепутатите осъдиха продажба-
та на привидно идентични продукти 
с по-ниско качество в някои европей-
ски страни като несправедливо и опас-
но поведение. Те обещаха да работят 
за намирането на европейски решения, 
които да третират европейските по-
требители като равни, независимо от 
страната им на пребиваване. 

Те приветстват обществения ин-
терес към темата в страни, в които са 
извършени анализи, и отбелязва, че до-
верието на гражданите във функциони-
рането на единния пазар е изложено на 
риск, което би могло да има отрица-
телни последици както за Съюза, така 
и за различните заинтересовани стра-
ни, включително за производителите.

„Продажбата на нискокачестве-
ни храни и продукти в някои държави-
членки, въпреки че опаковката и марка-
та изглеждат идентични, е срамно. То-

ва подкопава доверието на гражданите 
в справедливото функциониране на въ-
трешния пазар на ЕС. Такива практики 
са опасни и трябва да бъдат незабавно 
забранени!“, заяви Олга Сехналова вноси-
тел на доклада за двойното качество на 
продуктите.

„Практиката „една марка, един про-
дукт, различно съдържание и качество“ 
трябва да бъде спряна! Бавно или никак-
во действие на равнище ЕС вече не е оп-
ция. Трябва да се погрижим да няма ев-
ропейски граждани от втора класа, що 
се отнася до хранителните продукти. 
Същата опаковка трябва да съдържа съ-
щия продукт, независимо дали купува-
чът е в София или Стокхолм“, заяви ев-
родепутът Момчил Неков, от името 
на Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони към ЕП.

Чрез доклада за двойното качество 
на продуктите се приканва производи-
телите да обмислят въвеждането на 
лого върху опаковките, което да показ-

ва, че съдържанието и качеството на 
продуктите от една и съща марка и с 
еднаква опаковка са еднакви в различни-
те държави членки.

Евродепутатите твърдо вярват, 
че в отговор на загрижеността на ев-
ропейските граждани относно различ-
ните продукти, продавани под една и 
съща марка в различните държави-член-
ки, практиката – „една марка, един про-
дукт, различно съдържание и пропор-
ционален състав“ трябва да бъде спряна 
чрез изменение на член 6 на Директива 
2005/29 / ЕО от 11 май 2005 г. относно 
нелоялни търговски практики от стра-
на на търговци към потребители.

„ЕП смята, че ако производител ис-
ка да предлага продукт на нов пазар (дру-
га държава-членка), то той, ако се разли-
чава от продукт в друга страна членка, 
не може да изглежда по същия начин“, са 
казва в доклада.

Според евродепутатите предпочи-
танията на потребителите не трябва 
да се използват като извинение за по-ни-
ско качество, а потребителите трябва 
да бъдат информирани, че продуктът е 
пригоден за техния пазар, като това да 
не се приема за даденост.

В доклада се подчертава нуждата от 
създаването на ефективно, прозрачно и 
международно сътрудничество и спо-
деляне на данни между национални орга-
ни, отговарящи за защита на потреби-
телите;

Призовава се ЕК да очертае същест-
вуващите национални стандарти за 
хранителни и нехранителни продукти 
в ЕС и да се даде оценка на проявата на 
двойно качество на единния пазар.

Европейският парламент ще гласува 
досието относно Двойния стандарт 
на пленарно заседание през септември.

„Да, приветствам ръста с близо 70% на националните пчеларски 
програми, но без адекватно подпомагане на опрашването, което 

трябва да бъде отразено и през първи стълб, европейското 
пчеларство променя облика си драстично. Без директна подкрепа 

за опрашване, този сектор ще продължава да се свива, а от 
това губим ние - защото близо 80% от видовете отглеждани 

в Европа имат нужда от опрашване“, коментира Неков. 



ЕВРОДЕПУТАТ
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

С рещата на върха между страните от Централна и Из-
точна Европа и Китай във формата 16+1, на която 

София беше домакин в началото на юли, стартира през 
2012 г., а в българската столица се проведе за седми път. 
Равносметката обаче не е много обнадеждаваща – предим-
но големи обещания и по някой икономически реверанс от 
страна на Китай към домакина на форума. 

Има си и обективни фактори за това. Регионът (Бълга-
рия, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Лит-
ва, Полша, Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сър-
бия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия) никога досега не 
се е радвал на голям инвеститорски интерес от Китай. 15-
те държави от ЦИЕ, 11 от които са членове на ЕС, заемат 
несъществена част от европейския стокооборот на Ки-
тай (под 12% от вноса и под 5% от износа). При инвести-
циите дори е по-зле, с изключение донякъде на Унгария, Сър-
бия и напоследък Босна. Китайските инвестиции в реги-
она на ЦИЕ съставляват за последните 7 години само 10 на 
сто от тези за цяла Европа и най-вече в страните от ЕС.

Числата от срещата са впечатляващи. Първо посеще-
ние на китайски премиер от 18 години, най-мащабният фо-
рум от формата 16+1 с участието на над 1500 китайски 
и български компании, подписани общо 70 двустранни спо-
разумения и документи за намерения, от които с България 
бяха 9, четири от които в областта на селското стопан-
ство. И изразени два пъти благодарности от китайския 
премиер Ли Къцян за посрещането и организацията на фо-
рума.

Най-силно впечатление направиха думите на премиера 
Борисов, който много тържествено съобщи на съвместна-
та пресконференция с китайския си колега, че е постигнато 

много важно споразумение за тютюна 
и Китай се е ангажирал да изкупува огромна част от бъл-
гарския тютюн. Отговорът на Ли Къцян беше: „От годи-
ни Борисов изразява желание за това, така ще отговоря на 
потребностите на нашия партньор.“ Думите му бяха раз-
тълкувани като липса на търговска логика зад решението, 
което е само политическо. А може би е онзи реверанс, кой-
то Китай всеки път прави на домакина. Все пак Китай е 
най-големият производител на тютюн в света.

Предстои да се уточни обемът на продукцията, която 
ще се изнася в Китай. Първоначално бяха обявени „100 млн. 
тона продукти за тютюневи изделия», каквито за три го-
дини България не може да произведе, но по-късно стана яс-
но, че са записани „до 10 млн. тона сушени листа». Това ве-
че е нормално, тъй като България произвежда годишно око-
ло един път и половина повече от това количество. В две-
те реплики на Къцян и Борисов още веднъж беше потвърде-
но, че сделката с тютюна е политическа.

Може би си задавате въпрос какво ще правим 
ние с тях - можем да предприемем нов тип 

обработка на тези тютюневи листа. Това 
няма да наруши сегашния баланс на пазара 

на тютюневи изделия на нашия пазар,


обясни Ли Къцян.

„Знаете всяка година колко проблеми имаме в изкупуване-
то и дотирането на производството на тютюн. Помни-

те каква съпротива имаше, когато сме се опитвали да сме-
ним производството на тютюн с карамфили, рози, фри-
зьорски салони”, 
заяви Бойко Борисов.

Шанс за слънчогледа
Министърът на земеделието, храните и горите Румен 

Порожанов и посланикът на Китай у нас Джан Хайджоу 
подписаха протокол за фитосанитарните изисквания към 
износа на белено слънчогледово семе в присъствието на Бо-
рисов и Къцян.

От това следва, че България получава правото да изнася 
белено слънчогледово семе за Китай, което трябва да съот-
ветства на фитосанитарните закони и разпоредби на две-
те страни. В документа специално е записано, че по време 
на периода на растеж на слънчогледа, на съхранение на слън-
чогледовите семки Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ) следва да проверява и открива карантин-
ните вредители, които са значими за Китай. Тези инспек-
ции трябва да се правят на полето, в преработвателни-
те предприятия и в складовете. Изнасяното количество 
се опакова според китайските фитосанитарни изисквания.
Протоколът е валиден за срок от 3 години.

Министрите на земеделието на България и Китай, Ру-
мен Порожанов и Хан Чанфу, подписаха две декларации за 
сътрудничество в логистиката и електронната търговия 
между страните от региона, както и за изложението на зе-
меделски продукти.

Изследователският център
Като най-голямо постижение за България от срещата на 

върха в София е бъдещото изграждане на „изследователски 
център“, който да проучва законите и правилата на ЕС 
и да помогне на китайския бизнес да натрупа познания за 
Европа. Предложението за центъра беше направено от ки-
тайския премиер Ли Къцян в началото на срещата с лиде-
рите от Централна и Източна Европа. Във встъпително-
то си слово Борисов също спомена центъра и го обяви ка-
то «предложение за изучаване и консултация със законода-
телство на ЕС за китайските компании“. 

„Необходимо е за нас внимателно да проучим законите и 
правилата на ЕС и какви рискове ще трябва да имаме пред-
вид“, каза китайският премиер Ли. По неговите думи това 
ще бъде изследователско-консултантски център за парт-

ньорство в контекста на глобализацията. „Страните от 
16+1 трябва да проучат как сътрудничеството ни да се 
впише в правилата на ЕС, как може да се работи със Све-
товната банка и Международната банка за възстановяване 
и развитие», обясни Ли Къцян и подчерта, че Китай ще бъ-
де спонсор на този център, а сътрудничеството ще се ба-
зира на внимателен анализ и проучване. Целта е, когато ки-
тайски компании идват в Европа, да имат познания какви 
са правилата за правене на бизнес в ЕС.

Структурата му все още не е ясна, но се обмисля да бъ-
дат създадени дирекции по секторни направления, като ед-
на от тях ще бъде за земеделие, тъй като Китай има серио-
зен интерес към инвестиции в аграрния сектор.

Последва и предложение кой да ръководи центъра. Избо-
рът на Борисов е Лиляна Павлова, която след приключване 
на българското председателство на ЕС на практика оста-
ва без работа. Въпреки че все още няма официално решение, 
самата Лиляна Павлова каза, че в следващите шест месеца 
ще се обсъжда как да се структурира този център за парт-
ньорство между 16-те държави от Централна и Източна 
Европа и Китай. Най-трудното обаче предстои – тряб-
ва да бъдат убедени останалите държави да приемат то-
зи подход, особено онези, които са скептични към формата 
на центъра. Безспорно Китай иска да си разшири бизнеса и 
да се отвори към Европа. Затова по думите на Лиляна Пав-
лова вече се обсъжда как с помощта на бъдещия център Ки-
тай ще преструктурира бизнеса и отношенията си с Евро-
па, за да отговарят те на европейските норми.

Европейската комисия обаче е доста скептична към вся-
какво разширяване на китайското присъствие в Европа и 
всъщност бъдещето на центъра не зависи от 15-те стра-
ни от ЦИЕ, а от Европейската комисия и респективно от 
Съвета на ЕС. Потвърждение е казаното от германския ев-
рокомисар Гюнтер Йотингер, че форматът 16+1 има за цел 
да разделя Европа.

Има и още един утежняващ факт относно бъдещето не 
само на центъра, но и на формата 16+1 след срещата на 
25 юли във Вашингтон между председателя на Европейска-
та комисия Жан-Клод Юнкер и президента на САЩ Доналд 
Тръмп. Двамата стигнаха до големи компромиси относно 
търговските спорове между САЩ и ЕС, но обявиха за „общ 
враг“ Китай.

  Боряна Семкова

16+1

Китай се ангажира да изкупува 
огромна част от българския тютюн
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АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през 
септември 2018 г.

7 - 9 септември, 
Свебодзин, Полша.  
Eko-Las
Eko-Las е Панаир за горското сто-
панство, дърводобивната про-
мишленост и опазване на околна-

та среда, който за 16-и път ще привлече хиляди специалисти в 
горския сектор в тази част на Европа. Програмата на панаира 
предлага демонстрации на машини, работещи в реални усло-
вия, фирмени презентации, дискусии и семинари с участието 
на професионалисти, купувачи, производители, лица, които 
вземат решения, потенциални клиенти и много други. Органи-
заторите очакват и тази година над сто изложители, които ще 
показват фитинги, лепила, фиксиращи и формоващи уреди, ма-
шини за рязане и оформяне на профили, за шлифоване и по-
лиране на дървесина, оборудване за подготовка на целулоза 
и други.
http://ekolas.mtp.pl/pl/

11 - 14 септември, Рен, 
Франция.  
SPACE. 
За организаторите 32-ят Между-
народен търговски панаир за жи-
вотновъдство ще бъде отражение 

и говорител на променящия се селскостопански сектор, фоку-
сиран върху бъдещето и отворен към света, за да проектира 
утрешния начин на отглеждане на животните. Очаква се да бъ-
де подобрен рекордът на миналогодишния панаир, на който 
своя продукция са показали 1281 фирми, сред които 396 чуж-
дестранни от 36 страни на света. През тази година акцентът ще 
бъде върху иновациите за подобряване на условията на труд, 
ще бъдат показани машини, инструменти, оборудване, ще бъ-
де споделен опит, които подобряват комфорта на фермерите и 
привлекателността на работното им място. В разнообразната 
делова програма са предвидени повече от 70 дискусии, семи-
нари и конференции, състезания и презентации на животни с 
висока генетична стойност.
www.space.fr

13 - 16 септември, Арад, 
Румъния.  
Agromalim. 
Международен панаир за селско-
то стопанство и хранително-вку-
совата промишленост е най-голе-

мият аграрен форум в северната ни съседка, който тази година 
ще се проведе за 28-ми път. На изложението по традиция се по-
казват най-нови модели селскостопански машини и оборудва-
не, суровини за растителни култури, системи за хранене и от-

глеждане на животни, ветеринарни лекарства и инструменти, 
оборудване за преработка на храни, опаковъчна техника, кон-
султантски услуги, списания, книги и каталози за специалисти. 
Интересът към панаира нараства всяка година, като през 2017 
организаторите отчитат 15 000 посетители. Както през послед-
ните няколко години, и през 2018 Асоциацията на животновъ-
дите на Румъния ще организира традиционната изложба на по-
роди животни - едър рогат добитък, овце, свине, коне, птици, 
животни за разплод, домашни любимци.
www.ccia-arad.ro/agromalim/

18 - 21 септември, 
Нитра, Словакия.  
LignumExpo Forest
LignumExpo Forest е Междунаро-
ден панаир за машини, инстру-
менти, оборудване и материали 

за дървопреработвателната промишленост, който тази година 
се провежда за 21-ви път, както и 17-ото международно горско 
изложение. Организаторите предлагат 143 ха открита и закри-
та изложбена площ в 15 зали. Очакванията са през 2018 г. да бъ-
дат подобрени показателите от миналата година - 2253 фирми 
изложители и 555 988 посетители. 
www.agrokomplex.sk/en/vystavy/lignumexpo-
les-2018/

25 - 27 септември, 
Екатеринбург, Русия.  
Agro-Industrial Forum
В уралската столица ще се про-
веде за 19-и пореден път Agro-
Industrial Forum, който събира 

хиляди посетители от различни краища на Русия и чужбина. 
Участниците показват своята продукция в 13 тематични на-
правления, сред които Селскостопански машини; Оборудва-
не за производство на храни и напитки; Опаковки; Подправ-
ки и хранителни добавки; Системи за вентилация и охлаждане; 
Складово и товаро-разтоварно оборудване; Средства и препа-
рати за почистване; Промишлена санитария и други. В делова-
та програма на форума са предвидени конференции, презента-
ции на компании, конкурси, дискусии и семинари по актуални 
въпроси на аграрния сектор.
http://agro.uv66.ru/

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

ОТЛИЧНО  
 

ЗА ВАС!

Задна навесна система • Напълно сервизно 
обслужен • Нови колесарки • Нови тампони 
на окачването • Седалка на въздух • 
Климатроник • Подготовка за GPS

Тип на машината Верижен трактор
Марка CASE IH
Модел Quadtrac 600
Сериен номер ZCF129893
Дата на производство 31.03.2012 г.
Моточасове 4 500 м.ч.
Предни вериги Нови – 32 инча
Задни вериги Нови – 32 инча
Мощност на двигателя 607 к.с.
Обем на двигателя 12,9 л
Брой цилиндри 6 цилиндъра, би-турбо
Скоростна кутия – вид Full PowerShift
Брой скорости 16 х 2
Двойки хидравлични изводи 6 двойки
Изводи допълнителна хидравлика  
за хидромотор

Гумено-верижен 
трактор CASE IH 
Quadtrac 600

180 000 € (

СЕРВИЗИРАНИ МАШИНИ  
ВТОРА УПОТРЕБА С ГАРАНЦИЯ  
ЗА КАЧЕСТВО ОТ РИМЕКС

ПРЕДСЕЗОННА ОФЕРТА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИЗИНГ
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Хедер за житни култури – CASE IH 2030 (20 ft.) и
Хедер за слънчоглед – 6 редов, Металагро

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

OCCASION 

Трактора е преминал техническо обслужване 
• основен ремонт на двигател с оригинални 
резервни части, ремонтиран в оторизиран 
сервиз, отличен, готов за работа • климатроник 
• седалка на въздух • подготовка за AF • тежести 
на задни колела и предни тежести

Година на производство 2012 г.
Моточасове 4747 м.ч.
Предни гуми
Размер Michelin 600/70R30 Годност50%
Задни гуми
Размер Michelin 710/70R42 Годност50%
Мощност на двигателя / к.с.
340 к.с. номинална – 389 к.с. максимална
Обем / л 8,7 литра
Брой цилиндри 6 цилиндъра TIER 4A
Скоростна кутия – вид Full PowerShift
Брой скорости 18х4
Двойки хидравлични изводи 4 двойки
Изводи допълнителна хидравлика за хидромотор
ISOBUS Ready
Заден ВОМ / Обороти Да / 1000 оборота

Трактор CASE IH  
Magnum 340  
(след основен ремонт)

Зърнокомбайн  
CASE IH 2388 (с 2 хедера)

Зърнокомбайн CASE IH 
Axial Flow 9120 с хедер

Година на производство 2008 г.
Моточасове/Хектари 5150 ??
Предни гуми
Размер  600/70R30  Годност 30 %
Задни гуми
Размер 710/70R42 Годност 40%
Мощност на двигателя / к.с. 335 к.с.
Обем / л 9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид PST
Брой скорости 18
Двойки хидравлични изводи 4
ISOBUS НЕ
Заден ВОМ / Обороти ДА / 1000
Преден навес НЕ
Преден ВОМ НЕ
Тежести / Брой / Килограми 12x45kg + носач със 
средно тяло с теглително ухо
Климатик / Климатроник Климатроник

Трактор CASE IH  
Magnum 335

65 000 € (без ДДС)

65 000 € (без ДДС)

94 500 € (без ДДС)

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

Сеялка  
MONOSEM NG plus – 6R

27 000 € (без ДДС)

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

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

Прикачна пръскачка 
BLANCHARD Grand Large

Самоходна пръскачка 
Challenger Spra Coupe

• Компютър
• Варио камера

Ролонна сламопреса 
Gallignani GA V9 

18 000 € (без ДДС)

25 000 € (без ДДС)

40 000 € (без ДДС)

98 000 € (без ДДС)

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

Към машината има дискова секция с размери на 
дисковете 480 мм 
Сеялката е закупена нова от представителя  
на TUME в България 2012 г.

Работна широчина: 4,0 м
Транспортна широчина: 4,0 м
Брой дискове: 24
Ел. контрол
Обем на бункера: 4 000 л
Общо тегло: 4 900 кг
Минимална мощност на трактора: 140 к.с.
(без култиватор)
Обработена площ с машината около 15 000 дка.
Производител TUME

Сеялка за слята 
повърхност – TUME NOVA 
COMBI 4000

55 000 € (без ДДС)

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

17 000 € (без ДДС)

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

СЕ
РВ

ИЗИРАНИ МАШИНИ

ВТОРА УПОТРЕБА
КАЧЕСТВО  

ГАРАНЦИЯ

от РИМЕКС

СЕ
РВ

ИЗИРАНИ МАШИНИ

ВТОРА УПОТРЕБА

КАЧЕСТВО  

ГАРАНЦИЯ

от РИМЕКС
0879999990 
WWW.RIMEX.BG

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

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

Количка за хедерите ДА
Климатик / Климатроник ДА
Допълнително оборудване  
в кабината  Монитор AFS 700 Pro 
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Година на производство 2015 г.
Сериен номер 502010023
Моточасове/Хектари 715 м.ч./977 
хектара
Вериги Camoplast Годност 90%
Задни гуми Michelin Годност 90%
Мощност на двигателя 500 к.с.
AGCO Powertrain /SCR/ 
Скоростна кутия Hidrostatic drive  
4 скорости
ISOBUS 
Обем бункер (в литри) 12 500 л

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

Зърнокомбайн  
Massey Ferguson 
модел 9380 с хедер

236 250€ (без ДДС)

OCCASION 

0879999990 
WWW.RIMEX.BG

Систива е първият фунгицид, който 
се прилага заедно с обеззаразителя 
върху семената, осигуряващ най-
дълга защита на житните посеви. 
Той контролира всички важни 
заболявания по пшеница и 
ечемик - дрешлера, септориоза и 
брашнеста мана. Но освен всичко 
това Систива е новият надежден 
ПОМОЩНИК в системата за борба 
с видовете кореново гниене.

Благодарение на най-новия 
SDHI на БАСФ – Xemium, продуктът 
преминава както през липофилните 
бариери на клетката, тоест през 
восъчните, така и през хидрофилните 
бариери, тези на водна основа. 
Молекулата на Xemium е от ново поколение 
на системно действие и се разпределя 
успоредно с развитие на растението, 
предпазвайки го от болести. Проведените в 
независими лаборатории изследвания показват, че 
разпространението на Xemium в растенията може да 
се открие до 200 дни след сеитбата.

Всичко това в допълнение с по-добра физиология на 
младите растения. Посевите, третирани със Систива, нае-
сен са с повишен процент на покълване и поникване, имат 
по-здрава и по-развита в дълбочина коренова система, 
което от своя страна гарантира по-добрата устойчивост през 
зимата. Физиологичният ефект на Систива се наблюдава и 
през пролетта – растенията възобновили своята вегетация, 
са с видимо повишена жизненост. За предимствата на този 
иновативен продукт сподели и един от световните експерти в 
областта на фунгицидите, д-р Йозеф Хабер: „Систива е мащабен 
технологичен пробив, доказателство за мощния капацитет на 
агрохимията от нов клас да се справя по категоричен начин с 
предизвикателствата на новите болести по житните култури.“

Систива е много повече от фунгицид. Това е продукт, който 
оптимизира производството и повишава рентабилността. При-
ложението му наесен осигурява дълга защита и позволява пър-
вото фунгицидно третиране напролет да бъде отложено във 
времето или извършено при поява на флагов лист в зависимост 
от инфекциозния фон и климатичните условия. Благодарение 
на него вие имате по-голяма гъвкавост в управлението на 

различните агротехнически 
мероприятия. Намалява се броят 
на преминаванията с техника и 
съответно - разходът на гориво. 
Не на последно място е и фактът, 
че вие и вашето производство 
сте независими от климатичните 
условия от сеитбата до пролетта. 

Иновацията от БАСФ 
промени представите на 
конвенционалната технология 
за растителна защита в редица 

държави, където днес Систива 
е не продукт, а стандарт. 

Приложен в доза от 75 мл/100 
кг семена, фунгицидът защитава 

растенията от всички болести, 
запазващи се в почвата и по семената, 

както и тези, атакуващи листата. 
Последващото третиране напролет може 

да бъде извършено в по-късно етапи с 
икономичен фунгицид и в по-ниски дози. 

В доза от 150 мл/100 кг семена при определени 
условия позволява пропускането на първото 

фунгицидно третиране и извършване само на едно- 
единствено вегетационно приложение на фунгицид. И в 
двете дози продуктът видимо подобрява физиологията 
на растенията – прави ги по-здрави, с по-силни корени, 

повече братя и по-наситено зелени. Съвкупността от тези 
предимства е предпоставка за по-високи резултати и по-
добра рентабилност на производството.

360 е символ на завършеност и сигурност, а една 
десетична запетая води тези качества към вашите 

полета – през тази година  
360 защита е на цена от 3,60 лв./дка*.

Препоръчителна цена, без ДДС, при сеитбена норма 25 кг/дка, 
доза на Систива 75 мл/100 кг семе и Премис 100 мл/100 кг

СИСТИВА – 3,60 лв./дка за 360о 
защита от СЕИТБА ДО ПРОЛЕТТА

Специалистите на БАСФ създадоха продукт, осигуряващ 360-градусова защита при 
отглеждане на житни култури. Заслужено наричан „прогрес в науката“, Систива е 

продукт, осигуряващ пълна защита на посевите от сеитба до пролетта.

Тошко Методиев от монтанското село 
Василовци, който от 1990 г. е в бранша 

Партньорството ни с фирма „Римекс 
Технолоджийс“ е  много успешно и ползотворно. 
С тяхна помощ дори поддържам първия 
комбайн CASE от 1996 г., който тогава беше 
на три сезона. Ей-сега да завъртя ключа и ще 
тръгне, може да го пусна из нивите, в такова 
добро състояние е (виж повече на стр. 6).
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Оперативната информация от по-
следните две седмици показва, че 

прибирането на реколтата от чере-
ши, ягоди и вишни е приключило, от 
малини предстои до средата на ав-
густ, но данните на Агростатистика-
та към МЗХГ сочат, че въпреки рязко-
то застудяване през февруари и март 
продукцията и при четирите пло-
да се е увеличила - с 40,8% при малини-
те, с 36,1% при черешите, с 9,5% при 
вишните и с 1,4% при ягодите, спря-
мо същия период на миналата 2017 г. 
При средните добиви обаче има спад с 
3,4% при ягодите и с 15,5 на сто при 
малините, докато при черешите има 
рекордна разлика на годишна база - на-
растване с 18%, но при вишните ръс-
тът е по-малък – с 2,6 на сто.

И пак  – ниски изкупни цени
Средният добив от череши за на-

стоящата година е 550 кг/дка, а по об-
ласти най-високи са били добивите в: 
Монтана (729 кг/дка), Стара Загора 
(622 кг/дка), Сливен (603 кг/дка), Плов-
див (585 кг/дка) и Варна (572 кг/дка). Та-
зи година черешовата реколта е бога-
та, но плодовете са по-дребни. Зато-
ва само черешите с диаметър над 26 
мм се изкупуват за пазара на дребно на 
по-високи цени. Останалите отиват 
за преработка или по пазарите на по-
ниски цени.

Заради ниските изкупни цени през 
юни имаше протести на производи-
тели на череши, блокирана беше магис-
трала „Тракия“ при Стара Загора и бя-
ха изсипани касетки с череши на пътя. 
В разгара на сезона при черешите изкуп-
вачите предлагаха само 0.60-0.70 лв./кг, 
докато на пазарите плодовете се про-
даваха тройно и четворно по-скъпо. 
Производителите са на загуба, защо-
то под 0.50 лв./кг трудно се намират 
берачи. По данни на Асоциацията на 
овощарите изкупната кампания през 
тази година е започнала при цени 1.20-

1.30 лв./кг, докато миналата година са 
били около 1.40 лв./кг. Големият про-
блем в случая според МЗХГ е, че около 
20% от производителите нямат до-
говор с изкупвач.

България е 24-та в света по 
износ на череши

Въпреки високата реколта свръх-
производство на череши в страната 
нямаше, но черешовите насаждения са 
увеличени с 12 хил. дка, или с 14 на сто 
повече спрямо 2017 г. България е тра-
диционен най-голям износител на чере-
ши за Германия, Италия и Румъния, а 
в класацията на специализираната кон-
султантска компания за търговска ин-
формация World’s Top Exports нашата 
страна се нарежда на 24-то място в 
света по износ. През 2017 г. от Бълга-
рия са експортирани череши за 2,1 млн. 

долара, а пазарният ни дял е 0.1 про-
цент от световния износ (виж Табли-
ца 2).

През миналата година по оконча-
телни данни глобалните продажби от 
износ на сладки череши възлизат на 2,2 
милиарда долара и стойността на из-
несените череши в света се е увеличи-
ла средно с 37,1% за периода от 2013 
г. насам.

По континенти страните от Се-
верна Америка генерират най-висока-
та доларова стойност на изнесените 
сладки череши през 2017 г., оценени на 
675.3 млн. долара, или 30.8% от общия 
световен износ. На второ място са 
азиатските износители с 25,4%, дока-
то 24,2% от световния износ на чере-
ши произхождат от Латинска Амери-
ка, с изключение на Мексико, но включ-
ват и Карибите. С по-малък пазарен 

Таблица1:  
Площи и добиви на плодове от трайни насаждения към 19.07.2018 г.

Плод
Плодода-

ващи пло-
щи (дка)

Реколти-
рани пло-
щи (дка)

Продук-
ция  

(тона)
Разлика*

Среден 
добив 

(кг/дка)
Разлика*

ягоди 10 376 9 686 7 702 1,4% 795 -3,4%

череши 87 030 79 793 43 864 36,1% 550 18,0%

вишни 13 158 9 870 3 057 9,5% 310 2,6%

малини 23 693 8 377 3 149 40,8% 376 -15,5%

*спрямо същия период на 2017 г.
Източник: Агростатистика, МЗХГ

Таблица 3  
Най-големите износители на ягоди 

в света през 2017 г.

№ Страна Стойност 
($ млн.) Дял*

1 Испания 634,4 24,9%

2 САЩ 473,3 18,6%

3 Мексико 418,6 16,5%

4 Холандия 305,9 12,0%

5 Белгия 184,8 7,3%

6 Египет 90,0 3,5%

7 Мароко 50,1 2,0%

8 Южна Корея 43,0 1,7%

9 Германия 42,2 1,7%

10 Италия 41,8 1,6%

11 Франция 40,8 1,6%

12 Гърция 31,7 1,2%

13 Австралия 24,8 1,0%

14 Сърбия 20,6 0,8%

15 Япония 15,9 0,6%
* дял от световния износ
Източник: World's top exports

ЧЕРЕШИТЕ

Богата реколта- малко пари
дял са Европа (14,8%), Океания - най-ве-
че Нова Зеландия и Австралия (4,7%), 
и Африка (0,1%).

По стойност първите 15 държави 
са реализирали 96,4% от световния из-
нос на череши през 2017 г.

Добивите на ягодите също 
нарастват

Средните добиви от ягоди тази го-
дина бяха с около 20 на сто по-високи 
от миналогодишните, до средни 795 
кг/дка в края на сезона на червените 
плодове. Рекордьор по средни добиви е 
Монтана (1223 кг/дка), следват по об-
ласти: Пловдив (1174 кг/дка), Разград 
(820 кг/дка), София област (733 кг/дка) 
и Бургас (720 кг/дка).

На географската експортна кар-
та обаче страната ни е извън 100-те 
страни в света, които експортират 
червения плод, докато по износ на ди-
ни заемаме 46-о  място (0.1% пазарен 
дял и обем от 1,1 млн. долара), на гроз-
де - 60-о място в света (0.01% пазарен 
дял и обем от 744 000 долара), на ябъл-
ки - 63-то място в света (0.01% паза-
рен дял и обем от 653 000 долара).

По окончателни данни за 2017 г. 
глобалните експортни продажби за 
пресни ягоди от всички страни възли-
зат на около 2,5 млрд. долара, докато 
стойността на пратките от замразе-
ни ягоди са почти три пъти по-малко 
– около 939,8 млн. долара. За пет годи-
ни, от 2013 г. насам, световният из-
нос на пресни ягоди се е увеличил с око-
ло 8,1%, а на замразени ягоди нараства-
нето е с 5,2%.

Първите 15 страни в света дър-
жат 95% от световния износ на прес-
ни ягоди през 2017 г. (виж таблица 3). 
За последните пет години сред най-
бързо нарастващите износители са 
Япония (с 548%), Австралия (211,4%), 
Сърбия (131,1%), Мексико (107,5%), %) 
и Мароко (с 32,1%). Четири от най-го-
лемите страни отбелязаха спад в меж-
дународните продажби на пресни яго-
ди: Гърция (-47.5%), Франция (-25.8%), 
Италия (-23%) и Холандия (-19.2%).

Най-големите износители на зам-
разени ягоди са: Полша ($176.6 млн., 

18.8% пазарен дял), Мексико ($143.1 
млн., 15.2%), Китай ($110.1 млн., 
11.7%), Египет ($65.8 млн., 7%), Маро-
ко ($61.5 млн., 6.5%).

Конкуренция от юг
Южната ни съседка Турция, коя-

то е сред четирите най-големи про-
изводители и износители на череши 
в света, през юни и май тази година 
осъществи рекорден износ на готова 
продукция на стойност 162 млн. дола-
ра при 159 млн. долара през 2017 г. Тур-
ските производители на череши от-
читат пореден годишен ръст на изно-
са на череши със 7.3%, при 7.2 на сто 
през 2017 г.

Очаквахме експортът ни да нарас-
не с темпото от миналия сезон, но 
по-високите температури през април 
провокираха узряване на черешите 20-
25 дни по-рано от обичайното. През 
май имахме много дъжд, което прово-
кира паника у редица фермери. Като 
резултат всички започнаха да приби-
рат реколтата, казва Хайретин Ючак, 
председател на турската Асоциация 
на износителите на плодове и зеленчу-
ци, пред Анадолската агенция.

Това по неговите думи е довело до 
свръхпредлагане на пазара, което от 
своя страна е понижило цената на че-
решите. Сега тази ситуация отмина 
и цените започват да растат отново, 
казва Ючак и допълва, че цената на из-
носните пазари е задоволително висо-
ка за турските производители, зато-
ва се очаква износът да продължи със 
същото темпо през юли и август.

Южната ни съседка изнася череши 
за 48 страни, а начело в експортната 
листа са Германия, Русия и Норвегия.

 Боряна Вулова

Таблица 2  
Най-големите износителки на 

череши в света през 2017 г.

№ Страна Стойност 
($ млн.) Дял*

1 САЩ 618,2 28,2%

2 Чили 513,2 23,4%

3 Хонконг 301,6 13,7%

4 Турция 159,0 7,2%

5 Испания 77,6 3,5%

6 Австрия 69,8 3,2%

7 Узбекистан 66,7 3,0%

8 Нова Зеландия 63,2 2,9%

9 Канада 57,1 2,6%

10 Италия 51,0 2,3%

11 Австралия 40,5 1,8%

12 Гърция 31,6 1,4%

13 Холандия 24,7 1,1%

14 Азербайджан 23,2 1,1%

15 Аржентина 17,2 0,8%

16 Сърбия 14,2 0,6%

17 Германия 12,6 0,6%

18 Франция 10,0 0,5%

19 Белгия 7,0 0,3%

20 Швеция 4,3 0,2%

21 Молдова 4,2 0,2%

22 Украйна 3,3 0,1%

23 Португалия 2,5 0,1%

24 България 2,3 0,1%

25 Литва 1,6 0,1%
* дял от световния износ
Източник: World's top exports
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Житните зърнени култури в ЕС 

Общо производство на зърно по страни 
Общото производство на зърно от петте житни кул-

тури по страни на ЕС-28 за 2016 г. е представено във фиг.2. 
Подчертано най-големи производители на зърно в ЕС са 
двете най-големи икономики на ЕС - Франция и Германия, 
съответно с 54.2 и 45.4 млн. тона, представляващи 18.1 и 
15.1%, или заедно една трета от общото зърнено произ-
водство на съюза. С производство над 20 млн. тона в на-
маляващ ред са Полша, Испания, Обединеното кралство и 
Румъния, с общо 97.4 млн. тона или също около една тре-
та (32.5%) от общото производство. Или първите шест 
страни обясняват 65.6% от общото зърно.

Четвъртата по големина икономика на ЕС, Италия, е 
произвела 18.2 млн. тона (16.7% от EС). Забележително е 
производството от 16.6 млн. тона на Унгария (5.5% от 
ЕС), сравнима по територия и земеделска земя с България. 
Нашата страна е на 10-о място в ЕС. България, Дания и Че-
хия произвеждат общо по около 9 млн. тона. Изненадващо 
е, че малката по територия и земеделска земя Дания има до-
ри малко по-голямо зърнено производство от България и 
произвежда много повече месо и мляко.

В рамките на 5 млн. тона зърно в намаляващ порядък 
е зърненото производство на Австрия, Швеция и Литва, 
следвани с 4.7 млн. тона от Словакия. Около 3.5 – 3.6 млн. 
тона зърно се произвежда от Финландия, Хърватия и Гър-
ция. Между 2.7 и 2.3 млн. тона е зърненото производство 
на Латвия, Белгия и Ирландия. Холандия, страната с най-
интензивно земеделие и най-голяма по стойност земеделска 
продукция, е произвела само 1.2 млн. тона зърно. На послед-

ните места са Португалия, сравнима по територия и земе-
делска земя с България и малките по територия Естония и 
Словения.

Зърненото производство естествено зависи от при-
родните, икономическите, историческите и социалните 
условия на отделните страни. По степен на механизация 
то е почти напълно механизирано, т.е. технологично е ин-
тензивно. То ангажира малко работна ръка, дава малка при-
надена стойност и в икономически смисъл е екстензивно 
производство.

Производство на пшеница в страните на 
ЕС-28

Общото производство на обикновена пшеница в ЕС-
28 е 134.6 млн. тона, представляващо 44.7 % от общото 
зърно. Разпределението на пшениченото производство по 
страни на ЕС е представено във фиг.4. С известни изключе-
ния то следва разпределението на общото зърно. На първи-
те две места са най-големите икономики на Европа - Фран-
ция и Германия, съответно с 27.6 и 24.3 млн. тона, пред-
ставляващи 20.6 и 18.0% от пшеницата на ЕС. И в двете 
страни пшеницата е доминиращата зърнена култура – съ-
ответно с 51.2 и 53.5% от зърненото производство.След-
ва Обединеното кралство с 14.4 млн. тона пшеница, коя-
то е 65.5% от общото зърно.

Четвърто, пето и шесто място пред България се зае-
мат от Полша, Румъния и Испания съответно с 10.8 8.4 и 
6.8 млн. тона от пшеницата на ЕС. България е 7-мо място с 

Зърнените житни са най-широко разпространените зе-
меделски култури в света, като заемат 21 млн. дка. Това 
се дължи на редица техни предимства. Те са основният из-
точник на храна за човека и фураж за домашните животни, 
зърното е богато на хранителни вещества (основно скор-
бяла и белтъчини) и имат висококалорийно съдържание. 
Белтъчните вещества са лесно усвоими и са в благоприят-
но отношение с въглехидратите. Зърното съдържа малко 
влага (10 - 14%), поради което се съхранява и транспортира 
лесно. Зърнените житни култури се характеризират с голя-
ма екологична пластичност и приспособимост към разноо-
бразни климатични и почвени условия. Широкото им раз-
пространение се благоприятства с голямо разнообразие на 
форми и сортове, както и с възможност за пълна механи-
зация на производствените процеси. Като краен резултат 
това са култури с висока производителност и ниска себе-
стойност. Благодарение на тези качества зърнените кул-
тури са основата на търговията със земеделски продукти.

В настоящата публикация са включени всички основни 
зърнени житни култури: пшеница, царевица, ечемик, овес 
и ръж, без, ориз и просо. Използвани са данни от годиш-
ни отчети на Агростатистика към МЗХ и Американския 
департамент по земеделие (USDA FAS, World agricultural 
production) за периода от 2006 до 2017 г. 

Въпреки колебанията на данните по години се наблю-
дава обща тенденция за ръст на общата зърнена продук-
ция от 266 млн. тона през 2006 до 328 млн. тона през 2014 
г. (+23.3%), следвана от спад в следващите две години до 
299.7 млн. тона (-9.4). Данни от 2017 г. не са използвани, 
тъй като до съставяне на публикацията нямаше публикува-
ни данни за зърненото производство на отделните стра-
ни на ЕС. 

Разпределение на зърното по култури
Процентното разпределение на петте основни житни 

зърнени култури в общото зърнено производство на ЕС-28 
е представено във фиг. 2. Пшеницата е подчертано водеща-
та култура с близо половината от общото зърнено про-
изводство (45%), следвана от царевицата и ечемика – с по 
около една пета от зърното и с малко предимство на царе-
вицата (съответно 22 и 21%).

В рамките на по-продължителни периоди (непубликува-
ни данни) наред с увеличаване общото производство на 
зърно се наблюдават известни тенденции за преразпределе-
ние на относителните дялове на отделните култури. За-
пазва се доминирането на пшеницата, увеличава се делът 
на царевица за зърно и намалява участието на ечемик, овес 
и ръж.

АНАЛИЗЪТ
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Основни принципи на нулевите 
обработки (No Till) 

Храненето на увеличаващото се световно население с нарастващи 
диетични предпочитания на ценни хранителни продукти е 
основно предизвикателство пред човечеството. Изказвано 
е мнението, че поддържането на нарастващи добиви през 

последните десетилетия ще бъде недостатъчно за посрещане 
на бъдещото глобално търсене на храни. От друга страна, 

интензивното конвенционално земеделие има силно негативни 
екологични и здравни последствия. Вследствие на това се породи 

интересът за производство на повече земеделски продукти с 
по-малък разход на труд и средства. Един от най-популярните 

подходи е приложението на т.нар. директни сеитби без обработка 
на почвите, известни още като нулеви обработки (No Till).

NO TILL

Началото на земеделието без обработка започва от прашни-
те бури в САЩ през 30-те години на миналия век, когато силна-
та ветрова ерозия е унищожила големи площи земеделска земя в 
САЩ. Големият подем в приложението на нулевите обработ-
ки обаче става след 90-те години във връзка с усъвършенства-
не на хербицидите и земеделската техника и технологии. Спо-
ред ФАО изследванията и усъвършенстването на директните 
сеитби става във връзка и в рамките на консервационното зе-
меделие, основаващо се на три основни принципа - минимално 
нарушаване на почвата (включително с изключване на обработ-
ка), редуване на културите и задържане на растителните оста-
тъци върху почвената повърхност.

В продължение на хилядолетия земеделците на планетата са 
прилагали като стандартна обработка оран на почвата с до-
пълнителни третирания, свързани с подготовката за сеитба и 
грижи през вегетацията. Целите на тази конвенционална сис-
тема са: заораване на остатъците от предшестващата култу-
ра и оборския тор, създаване на условия за развитие на корени-
те, погребване и унищожаване на плевели и вредители и аерира-
не почвата с цел затопляне. Постоянно прилагане на тази сис-
тема обаче е довело до трайни щети, които намаляват поч-
веното плодородие: чрез разрушаване на хумуса и повишаване 
на риска от водна и ветрова ерозия. В много страни в зависи-
мост от климатичните условия отрицателните въздействия 
са причинили пълно безплодие на големи площи с почви. Освен 
това системата създава условия за почвено уплътняване, изра-
зено най-добре с. т.нар. плужна пета.

Алтернатива на конвенционалното земеделие е земеделието 
без обработка на почвата (наречено още директна сеитба или 
нулева обработка (No Till). Единственото минимално наруша-
ване на почвата е приготовлението на тесни процепи за по-
ставяне и покриване на семената в т.нар. семенно легло. След 

това почвената повърхност се оставя непокътната до приби-
рането на реколтата заедно с остатъците от предшестваща-
та култура.

При практическото приложение на директните сеитби са 
установени редица предимства с резултат нарастващо прило-
жение на системата през последните десетилетия. Същевре-
менно са установени и някои недостатъци, довели до оживени 
дискусии относно предимствата и недостатъците на нулева-
та обработка.

Основните предимства на No Till системата 
могат да се сведат до следните ползи:

 Спестяване на средства от труда и горивото чрез на-
маляване на допълнителните разходи за почвообработки, с 
което се увеличават печалбите на земеделските производи-
тели

 Намаление на водната и въздушната ерозия на почвите 
в сравнение с конвенционалните обработки. По този начин 
не се губи скъпоценна почва, формирана в течение на стоти-
ци и хиляди години. 

 Подобрение на водния баланс на почвите. Растителните 
остатъци върху почвената повърхност от предшестваща-
та култура подобряват поглъщането на вода от валежите, 
намаляват повърхностния оток и изпарението на влага от 
почвата, намаляват повърхностния отток и увеличават 
усвояването на водните запаси от културите. Особено ва-
жно за засушливите райони. 

 Подобрение на съдържането на хумус в почвата чрез ху-
мифициране на растителните остатъци на почвената по-
върхност.

 Екологични и здравни ползи. Директните обработки нама-
ляват праховите и газовите емисии в атмосферата, с кое-
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то се подобряват условията за труд и живот, както и се 
намаляват въздействието върху глобалното затопляне. 

 Намалени разходи за оборудване. Въпреки че машините за 
директна  сеитба са по-скъпи, въвеждането на технологията 
рязко намалява общо необходимата земеделска техника и раз-
ходите по нея.

 Директната сеитба в необработена почва благоприят-
ства равномерното и дружно поникване на семената и 
ускорява началото на пониците, особено добре изразено при 
есенната сеитба.

 Подобрение на условията за живот на полезните по-
чвени микроорганизми и насекоми. В резултат на това 
се усилва положителното им въздействие върху почвеното 
плодородие и конкретно на растежа и добивите от земе-
делските култури.

 Директните сеитби подобряват биологичното разноо-
бразие и плодородие на почвите, което ги прави по-устой-
чиви на неблагоприятни въздействия.

 В крайна сметка директната сеитба може да осигури по-ви-
соки добиви, специално в районите със сух и горещ климат.

Резултатите от нулева обработка се влияят съществено 
от различията в климатични и почвени условия, както и от 
системата на земеделие. За много страни и райони, предимно 
със сух климат, като Австралия, Южна Америка и райони на 
САЩ, нулевите обработки се възприемат като нова револю-
ция в земеделието. Резултатите и оценките обаче не са едноз-
начни. 

Съществуват и наблюдения, че нулевите 
обработки могат да отстъпват на 

традиционни почвени обработки. 
Тук са анализирани възможните причини за това.

 Сеитбата върху необработена почва с растителни оста-
тъци на повърхността се извършва при по-трудни физиче-
ски условия, което предполага наличието на специализирана 
сеитбена техника. Нормално тя изисква значителни инвес-
тиции, които са недостъпни за малки стопанства. Опити-

те за използване на конвенционалните сеялки с известни из-
менения, обикновено дават отрицателни резултати.

 Директната сеитба не е приложима при всеки тип и 
вид почви и климатични условия. За целта са необходими 
предварителни литературни справки, ориентировъчни екс-
перименти и наблюдения. Съществуват обосновани допус-

кания, че са най-полезни в засушливите райони и неприложи-
ми при тежки и лошо дренирани почви.

 Увеличена необходимост от хербициди. В конвенционал-
ното земеделие почвените обработки са основно средство 
за унищожаване на плевелите. Директните сеитби обикно-
вено изискват повишено използване на пестициди в борба-
та с плевелите.

 Необходимост от допълнително азотно торене. По-
върхностните растителни остатъци от предшестваща-
та култура могат да причинят азотен дефицит на текуща-
та култура в резултат на биологичната иммобилизация или 
липсата на минерален азот в кореновата зона на младите 
растения. Това зависи от вида на предшестващата и акту-
ална земеделска култура, както и от климатичните и кон-
кретните метеорологични условия на района в даден сезон.

 Повишеното съдържание на влага и наличието на разлагащи 
се органични остатъци повишава опасността от гъбни и 
бактериални болести и вредни насекоми и изисква пови-
шено приложение на пестициди.

 По-бавно затопляне на почвата през пролетта и забавяне 
на началния пролетен растеж на есенните култури.

 Невъзможност от балиране на следжътвени остатъци 
и използване за паша при подготовката на почвите за ди-
ректна сеитба чрез равномерно разпределение на остатъци-
те от предшественика.

Ефектите от директните сеитби са обект на многоброй-
ни опити и сериозни изследвания в различни части на света. 
Най-голямо внимание заслужава глобалният анализ, направен 
от 9 изтъкнати учени от най-представителни научни инсти-
тути в САЩ под водещата роля на проф. Cameron M. В него 

Нулеата обработка е част от 
консервационната система 

на земеделие, включваща 
три компонента: 

 директна сеитба

 оставяне на остатъците от 
предшестващата култура 
върху почвената повърхност и

 редуване на културите.
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са оценени резултати от 678 сравнения на директна сеитба с 
конвенционална обработка при 50 култури. В най-общ вид из-
водите са следните:

Във всички опити нулевите обработки 
редуцират добива средно с 5.1% в 

сравнение с конвенционалните обработки.
 Нулевата обработка редуцира добива средно с 5.1% при 50 

култури в 6005 сравнения.
 Резултатите са определено по-негативни в началото на оп-

итите и се подобряват в следващите години.
 Нулевите обработки се проявяват най-добре при неполив-

ни условия в сухи климати, превъзхождайки конвенционал-
ните обработки.

 Необходими са по-специфични цели и адаптации за подобря-
ване на добивите без обработка на почвата.

Макар че информация може да бъде получена от чужд опит, 
нищо не може да замени опита в собственото стопанство. 
Преминаването на цялото стопанство изведнъж към нулева 
обработка не е разумно. Началото започва с малка площ, след-
вано от постепенно увеличаване на мащаба, докато концепци-
ята и практиките станат по-разбираеми и ясни и се повиши 
нивото на уменията.

КУЛТУРИТЕ И СОРТОВЕТЕ ЧЕСТО ИМАТ НЕЕДНАКВО ПО-
ВЕДЕНИЕ ПРИ НУЛЕВА ОБРАБОТКА. Сортове и хибриди на 
култури, създадени за конвенционална обработка, често имат 
различно поведение при нулева обработка. Почвите, покрити 
с растителни остатъци, са запазени от слънце и обикновено 
са по-хладни и влажни при сеитба. Едни сортове са по-добре 
приспособени към такива условия, а други не. 

НУЛЕВАТА ОБРАБОТКА Е ЧАСТ ОТ КОНСЕРВАЦИОННА-
ТА СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВКЛЮЧВАЩА ТРИ КОМПО-
НЕНТА: ДИРЕКТНА СЕИТБА, ОСТАВЯНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ 
ПРЕДШЕСТВАЩАТА КУЛТУРА ВЪРХУ ПОЧВЕНАТА ПОВЪРХ-
НОСТ И РЕДУВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ. Често вниманието се фо-
кусира само върху директната обработка без връзка с остана-
лите елементи на системата на земеделие. Елиминирането на 
обработките обаче въздейства на всички останали елементи 

на земеделската система с ефекта на домино. 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИ-
РЕКТНИТЕ СЕИТБИ Е НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ както за предва-
рително проучване, така и за практическо прилагане. Положи-
телните почвени промени стават бавно в хода на годините. 
При поливни условия те обикновено стават измерими след 
около 3 години, а при неполивни - след 5-6 години. Често едно-
кратното приложение на директна сеитба не дава или дори 
може има отрицателен резултати. 

РЕДУВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ Е ВАЖНО ЗА ПРЕКЪСВАНЕ 
ЦИКЛИТЕ НА БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПЛЕВЕЛИ. Редуване-
то на културите в последователните години е необходимо 
условие за успеха на нулевите обработки. Еднократното при-
ложение често има негативен резултат.

КОРИГИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДЕФИЦИТИ ПРЕДИ 
СТАРТА. Торовете и мелиоративните средства при нулеви-

те обработки се внасят повърхностно, но те не могат да 
се предвиждат на дълбочина повече от 2.5 см без обработка. 
Идеално е, нивата на хранителните елементи и на рН да бъ-
дат адекватни не само на почвената повърхност, но и в облас-
тта на кореновата система на културите. В противен слу-
чай ще се получават редуцирани добиви. Обогатяването на 
почвата на дълбочина се постига чрез предварително торене 
с конвенционални обработки или с комбинирани сеялки за се-
мена и торове.

ПРИ ПОВЪРХНОСТНО ТОРЕНЕ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОБ-
РАБОТКИ СЕ ИЗИСКВАТ ПОВЕЧЕ ТОРОВЕ, за да проникнат в 
кореновата зона. Немобилните торови елементи фосфор и 
калий трябва да бъдат внесени при или под нивото на семе-
ната преди сеитбата. Азотът е мобилен, но повърхностно-
то торене може да бъде повлияно от загуби чрез излитане или 
усвояване от микроорганизми при разпадане на остатъците 
(биологично поглъщане). 

Преди сеитбата условията на всяко поле трябва да бъдат 
анализирани по отношение на култура, повени условия, расти-
телни остатъци пр., за да се направят съответните регула-
ции на техниката.

 Проф. дсн Петко Иванов

от стр. 35   

Редуването на културите е важно 
за прекъсване циклите на болести, 
неприятели и плевели. Редуването 
на културите в последователните 

години е необходимо условие за 
успеха на нулевите обработки. 

Еднократното приложение често 
има негативен резултат. 
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България и Румъния  
ще координират позициите си  

за бъдещето на ОСП
„Особеностите на българското и румънското земеделие са 

сходни и двете министерства трябва да обединят усилия за ре-
шаването на общите проблеми, свързани с ОСП и търговията 
със селскостопански стоки.“ Това заяви министърът на земеде-
лието, храните и горите Румен Порожанов  по време на работ-
на среща с румънския министър на земеделието и развитието на 
селските райони Петре Деа.

В Букурещ  двамата министри се договориха за координиране 
на позициите на България и Румъния и разширяване на  сътрудни-
чеството между двете страни в предстоящите преговори, как-
то и за обмен на информация относно превантивни действия 
за недопускане на разпространението на заболяването африкан-
ска чума по свинете.

Министър Порожанов подчерта, че министър Деа и него-
вият екип могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на 
експертите в МЗХГ във връзка с подготовката на румънската 
страна за предстоящото им председателство на Съвета на ЕС.

Двамата министри посетиха стопанство за отглеждане на 
зърнени култури, ферма за едър рогат добитък, лозови масиви и 
месопреработвателно предприятие.

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!

АГРОПОЛИТИКАТА

от стр. 33  Житните зърнени култури в ЕС 
5.6 млн. тона, представляващи 4.2% от ЕС и 62.9% от об-
щото зърнено производство на страната.

Съвсем близко с по 5.5 млн. тона (4.1% от ЕС) са Чехия и 
Унгария. За отбелязване е малкия дял на пшеницата от об-
щото производство на зърно на Унгария - само 29.9%. След-
ват Дания, Литва и Италия – съответно с 4.2, 3.8 и 3 млн. 
тона. Делът на пшеницата в общото зърнено производ-
ство на тези страни е много различен - Литва 75.1%, Дания 
46%, и Италия - само 16.4%.

Между 2.8 и 1.9 млн. тона в низходящ ред е пшеничното 
производство на Швеция, Словакия, Латвия и Австрия. И 
тук пшеницата е различна част от общото зърнено произ-
водство – 31.5% в Австрия и 76.2% в Латвия. 

Нивото на средните добиви е най-важният фактор, кой-
то в съчетание с реколтираните площи определя произ-
водството на пшеница. Според фиг.4 този показател вари-
ра в широки граници - от около 950 кг/дка Белгия до 300 кг/
дка в Испания. По този показател с 475 кг/дка през 2016 г. 
България е на 12-о място. Това обаче е най-високият среден 

добив на пшеница в България през периода след 1970 г., като 
в годините на най-голям упадък през 90-те години на мина-
лия век слиза до около 200 - 250 кг/дка 

Най-високи добиви, доближаващи се до двукратни на 
България, са в Западна Европа (първите 6 във фиг.4). Освен 
с високото ниво на земеделието районът се характеризи-
ра с благоприятния климатични условия (мека зима, умере-
но топло лято и по-висока сума на валежите и висока от-
носителна влажност). Освен това в някои от тези страни 
пшеницата има относително малко значение (най-типичен 
пример е Холандия). По среден добив пшеница България от-
стъпва на страните от Средна Европа (Чехия, Австрия, 
Словакия). Подчертано най-ниски са средните добиви в сре-
диземноморските страни (Италия, Гърция и Испания), къде-
то при условията на преобладаващо сухо и горещо лято се 
отглежда мащабно твърда пшеница, характеризираща се с 
по-нисък добив. По-ниски добиви пшеници се получават и 
в някои от северните скандинавски и балтийски страни.

 Проф. дсн Петко Иванов
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Новата ОСП във фокуса  
на австрийското председателство  

на Съвета на ЕС 
Австрия от години критикува някои аспекти от селскостопанската 

политика на ЕС и сега ще се опита да прокара някои нови идеи

Виена - София (От нашия кореспондент)
те и планинските региони. Общата отправна точка за дискусии 
за новата ОСП ще бъдат законодателните предложения на Ко-
мисията, базирани на комуникационната платформа „Бъдещето 
на храната и земеделието“. Фокусът на предложенията ще бъде 
върху възможностите за подобряване положението на малките 
селскостопански производители, които в момента са най-слабо-
то звено в цялата верига по снабдяване с храна. По-конкретно 
пакетът за реформата на ОСП след 2020 г. ще се съсредоточи 
върху опростяването и субсидиарността. На заседание на Съве-
та по земеделие и рибарство в средата на юли ще се обсъждат 
три законодателни предложения: регламент относно стратеги-
ческите планове по линия на ОСП; регламент относно общата 
организация на пазарите (ООП); хоризонтален регламент относ-
но финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.

В допълнение - австрийското председателство ще отдаде 
нужното внимание и на въпроси, свързани с подобряване на снаб-
дяването в Европа със зеленчукови протеини, прилагането на 
био-икономическа стратегия в земеделския и горския сектор.

Какво не одобрява Австрия
Дебатът за обновяване на ОСП бе зададен от ЕК още в края 

на 2016 г. Ясно е, че новите правила, които ще важат след 2020 
г., ще бъдат приети не от сегашния Европейски парламент, чий-
то мандат изтича през 2019 г., а от следващия. Затова и ЕК ис-
ка да събере и оформи колкото е възможно повече идеи и предло-
жения за реформиране на сектора. Излизането на Великобрита-
ния от ЕС внася допълнителни усложнения в преговорите за бю-
джета и евентуалните намалявания на директните плащания.

Все повече експерти обявяват ОСП в сегашния й вид за анах-
ронична. Създадена в гладните години след края на Втората све-
товна война, днес нейните стълбове не подпомагат ефектив-
но фермерите, а с раздаваните средства често се злоупотребя-
ва. Скорошно изследване на германския институт ZEW показа, 
че 80% от стопанствата с ниски доходи получават 25% от ди-
ректните плащания, докато 10% от тези с най-високи доходи 
получават 55%. Причина за това несправедливо разпределение е, 
че размерът на помощите се определя от количеството обра-
ботвана земя, а не от произведената продукция. Така големите 
ферми печелят много от директните плащания, а малките, кои-
то имат най-голяма нужда, често дори не получават нужното 
им подпомагане. Австрия ще се опита да защити малките про-
изводители, така че те също да получават европейски средства, 
необходими за развитието им.

Новости за обсъждане
На 29 май ЕК внесе предложението за многогодишната финан-

сова рамка, а комисарят по земеделието и развитието на селски-
те райони  Фил Хоган представи бюджета за ОСП, който тряб-
ва да влезе в сила от 2020 г. От самото начало е ясно, че страни-
те трудно ще постигнат споразумение, а дискусиите се очерта-
ва да бъдат много емоционални. Ясно е, че заради излизането на 
Великобритания от съюза и увеличаването на средствата за за-
щита на външните граници парите за селско стопанство ще бъ-
дат съкратени. Според актуалното предложение от 408 млрд. 
евро за актуалния бюджет парите за периода 2021 - 2027 ще на-
малеят на 365 млрд. евро.

Темата, която в най-голяма степен, изглежда, ще доведе до 
спорове между страните, е тази за прогресивно намаление на раз-
мера на всички директни плащания, които определено стопан-
ство може да получи за дадена календарна година в диапазона от 
60 000 до 100 000 евро и пълното им ограничаване над 100 000 ев-
ро. Според комисар Хоган с тези предложения и бюджет от 365 
млрд. евро държавите членки ще разполагат с по-голяма гъвка-
вост, а и отговорност при избора къде и как да инвестират фи-
нансирането си по линия на ОСП. Тези предложения би тряб-
вало да помогнат за постигането на един адаптивен, стабилен, 
устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор.

Австрийската министърка на устойчивото развитие и ту-
ризма вижда предложението за таван на директните плащания 
като положителна стъпка. „Съпоставени с останалите евро-
пейски фермери, австрийските принадлежат към малките сто-
панства, затова и трябва този дебат да бъде добре развит. Бъ-
дещето не е в аграрните фабрики, а в малките семейни ферми.“ 
Едно средно голямо стопанство в Австрия разполага с 20 хекта-
ра, докато в някои области в Германия има ферми с по 270 хекта-
ра площ. Предложеният от Хоган модел за стъпково намаляване 
на директните плащания е добра база за преговори, смята Елиза-
бет Кьостлингер.

Помощи за опазване на климата
Според комисар Хоган от съществено значение е отделяне-

то на 40% от общите разходи за ОСП да бъдат изразходвани 
за мерки, свързани с опазването на климата. Австрия също ще се 
опита да фокусира вниманието към мерките за опазване на окол-
ната среда и действията в областта на климата. В тази връз-
ка страната вижда предложените намаления на директните пла-
щания като неприемливи. Подобна стъпка няма да подпомогне 
ускоряването на тези процеси, но може да има негативен ефект 
върху тях. Ако на фермерите, които реално могат да доприне-
сат за екологията, бъдат наложени допълнителни ангажименти, 
за които няма да получават средства, те ще се окажат в нерав-
ностойно положение, смятат австрийските експерти.

Шест месеца със сигурност са кратък период от време, в кой-
то да могат да се променят реално много неща. Но те ще са дос-
татъчни, за да се заложат насоките и да се очертаят перспек-
тивите за бъдещи изменения в ОСП на съюза и най-вече ще зада-
дат общата рамка на тежкия дебат за опростяване на процеду-
рите, намаляване на бюрокрацията и повишаване ролята на от-
делните държави.

 Елица Ценова

„По отношение на селското стопанство приоритет за Ав-
стрия по време на нейното председателство на Съвета на Ев-
ропейския съюз ще бъдат преговорите по предложенията на Ев-
ропейската комисия за модернизиране и опростяване на Общата 
селскостопанска политика (СЕП) след 2020 г.“

Това е първото изречение от програмата на австрийското 
правителство за неговото шестмесечно председателство на 
Съвета на ЕС в частта, посветена на аграрната политика. Тя е 
със заглавие „Осигуряване на прехрана и жизненост на селскосто-
панските региони“. 

Председателство и приоритети
На 1 юли 2018 г. Австрия амбициозно пое председателство-

то на Съвета на ЕС. Страната застана на този пост за трети 
път след  1998 и 2006 г. и, изглежда, знае какво и как да направи, за 
да постигне поставените си цели. 

Шестте месеца, през които родината на Моцарт ще задава 
тона в ЕС, ще преминат под мотото „Европа, която защита-
ва“. Младият канцлер Себастиан Курц очерта основните прио-
ритети на алпийската република, а именно: борба с нелегалната 
миграция, Брекзит, приемане на новата дългогодишна финансова 
рамка на съюза. 

Курц, който очевидно иска да остави следа в политиката, въ-
веждайки нов стил и методи на работа, концентрира внимание-
то си предимно към темата за защита на външните граници на 
съюза. Той обича да говори и за преструктуриране на ЕС, нама-
ляване на бюрокрацията и промени в остарелите политики, да-
вайки за пример Общата селскостопанска политика (ОСП), коя-
то според него отдавна е затънала в противоречиви бюрокра-
тични процедури.

 И докато темата за нелегалните мигранти заема водещи-
те страници на австрийските медии, то проблемите на фер-
мерите намират по-малък обществен отзвук. Всъщност широ-
ко дискутираните 10 млрд. евро, които ще се заделят за охрана 
на външните граници на съюза, са едва около 1% от бюджета му, 
а средствата, необходими за осъществяване на ОСП, продължа-
ват да бъдат най-големият разход и да заемат близо 40% от це-
лия бюджет.

Що се отнася до земеделието и селското стопанство, във 
всички обсъждания на тази тема на европейско ниво Австрия  
няма да бъде представлявана от своята министърка на устой-

чивото развитие и туризма Елизабет Кьостлингер, защото тя 
излезе в отпуск по майчинство още в първите дни на юли. Пос-
тът й се заема от нейната заместничка Юлиане Богнер-Щраус. 
Това, разбира се, не е проблем, тъй като министърката до по-
следния момент бе активна на поста и убеди избирателите си, 
че администрацията на министерството е подготвена да се 
справи с предстоящите предизвикателства.

Въпреки че аграрната политика не е най-видимият аспект на 
председателството, той е изключително важен както за Ав-
стрия, така и за останалите по-малки държави в Съюза. Крити-
ките към морално остарялата и често неефективна европейска 
аграрна политика стават все по-настойчиви и по-остри, а нуж-
дата от промяна – все по-належаща.

Направените в началото на юни 2018 г. предложения от ко-
мисар Фил Хоган в следващия бюджет на съюза 2021 - 2017 да бъ-
дат намалени директните плащания бяха посрещнати с неодо-
брение от Австрия. Министър Кьостлингер изчисли, че за ав-
стрийските фермери това би означавало загуба на европейски 
средства от 82 млн. евро годишно. 

Австрийската програма и ОСП
ОСП е не само най-дълготрайната и най-добре интегрирана-

та политика на ЕС, но тя е и от глобално стратегическо значе-
ние. Аграрният сектор е изключително важен, тъй като той 
снабдява населението с безопасна, качествена и достъпна храна. 
За да продължи да се поддържа този статус, трябва да се запа-
зи мултифункционалното разпространено в целия ЕС земеделие, 
както и да се засили и промотира развитието на жизнените сел-
ски региони и в частност на тези, които са в неатрактивни-
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Контролът на почвеното уплътняване
пускливост на льосовите черноземи, до-
като съдържанието на монтморилонитни 
глини придава тежък глинест характер и 
висока плътност начернозем-смолници-
те. Наличието на уплътнени подорни хо-
ризонти в много от сивите горски почви, 
псевдоподзолистите и засолени почви 
е предпоставка за трудна обработка и 
склонност към преуплътняване и преов-
лажняване.

Б. Технологични фактори
Вторичното уплътняване на почвите се 

дължи основно на фактори, свързани с об-
работката, редуването на културите и орга-
низацията на територията.
 Интензитет на почвените обра-

ботки. Тенденцията за увеличаването 
броя на обработки и транспортни дейст-
вия в полето, както и приложението на 
все по-тежки земеделски и транспортни 
машини повишава опасността от почве-
но уплътняване. 

 Релеф на територията. При равни 
други условия уплътняването е по-чес-
то проблем на равнинни терени с големи 
размери на обработваемите полета. При 
липсата на естествен  дренаж се създават 
условия за почвено уплътняване и сезон-
но преовлажняване.

 Липсата на сеитбооборот и преми-
наването към монокултурност усложня-
ват борбата с плевелите и третирането на 
растителните остатъци.

 Увеличен размер на полетата. При 
работа в големи полета някои части от 
тях могат да бъдат сухи, а други още 
твърде мокри по време на почвените об-
работки. В по-малки полета обработките 
на почвата могат да се правят при опти-
мална влага на цялото поле.
Прекомерната обработка обикновено 

разпада структурните почвени агрегати, с 
което се влошава почвената структура и се 
увеличава потенциалът за почвено уплът-
няване. Обработките  ускоряват разлага-
нето на органичната материя, необходима 
за формиране на добра  почвена структу-
ра. Редуването на културите, запазването на 

следжътвените остатъци и тяхното третира-
не могат да влияят на почвената структура и 
потенциала за уплътняване. Практиките, ос-
тавящи повърхностни растителни остатъци, 
помагат за повишаване или поддържане на 
добро ниво на почвената органична мате-
рия, което подобрява  структурата и нама-
лява възможността за уплътняване. 

Средства за минимализиране на 
почвеното уплътнение

обработка на почвите при оптимална влаж-
ност

Почвите са най-податливи на уплътнява-
не, когато съдържанието на  вода в  повърх-
ностния слой е над пределната полска вла-
гоемкост (ППВ). Това може да се провери 
чрез известен полски тест.  Полските рабо-
ти се провеждат първо на най-сухите поле-
та, оставяйки повече време за изсъхване на 
мокрите. Ако полските операции трябва да 
бъдат изведени, когато почвата е близко до 
ППВ, трябва да се намали осевото натовар-
ване и да се увеличи обемът на гумите, за да 
се редуцира дълбокото уплътняване.  По-го-
лемите гуми уплътняват  по-голяма   почве-
на повърхност, но с по-малко налягане на 
единица площ и проникване на  по-малка 
дълбочина.

Редуциране на почвените обработки
Интензивните обработки причиняват  

разпадане на почвената структура  и нама-
ление на хумуса. Редуцираните обработки 
оставят повече растителни остатъци върху 
почвената повърхност, с което се огранича-
ва образуване на почвена кора.

Увеличаване на почвената органична 
материя

Органичната материя способства създа-
ването на добра почвена структура и  на-
малява обемната почвена плътност. Коре-
новата маса е особено ефективна в това 
отношение. Минерализацията й повиша-
ва съдържанието и достъпността на храни- 
телните вещества за растенията. Органич-
ното съдържание на почвите може да бъде 
увеличено чрез внасяне на растителни ос-
татъци, оборски тор, компости и зелено то-
рене. 

Ротация с многогодишни култури
Когато сеитбооборотът включва люцер-

на, детелина или треви,  почвите се уплътня-
ват по-малко в сравнение с ротации без тях. 
Необходимо е спазването на няколко усло-
вия: да не се прави никаква обработка ня-
колко години след сеитбата; коситбата да се 
извършва, когато почвата е суха и по-мал-
ко податлива на уплътняване; по-дълбокото 
вкореняване  и по-големите  коренови ший-
ки поддържат почвата в по-порьозно със-
тояние. 

Промяна дълбочината на обработка
Редуването на плитки и дълбоки почвени 

обработки по принцип редуцира опасност-
та от почвено уплътняване и образуване на 
плужна пета. Това се постига чрез приложе-
нието на различни системи и оръдия за об-
работка. Чрез плитки обработки с дискови 
оръдия се създават по-добри семенни лег-
ла. Основната обработка с чизелов плуг на 
40 - 50 см осигурява по-добро разрохква-
не, оставяне на повече органични остатъци 
върху почвената повърхност, променлива 
дълбочина и възможност за унищожаване 
на плътните почвени слоеве в сравнение 
с  обикновения лемежен плуг. При дълбоко 
уплътнени почви приложение имат плуго-
вете за дълбочинна обработка до 60 - 70 см, 
известни като субсойлери. Дълбоките обра-
ботки трябва да се провеждат само при сухо 
състояние на почвите.

След дълбочинната обработка е желател-
но отглеждането на многогодишни бобови 
треви или други култури с дълбока и мощ-
на коренова система, за да се стабилизира 
и запази по-продължително рохкавото със-
тояние на почвата.

Контрол на трафика
Уплътняването ще бъде локализирано, 

ако всички колесни транспортни  средства 
бъдат ограничени до определени следи и 
тесни коридори на полето, при което пло-
щите без трафик се запазват от уплътняване. 
Планира се закупуване или наемане на  тех-
ника с променлива ширина и възможност за 
синхронизиране.

Запазване на почвите от преуплътняване 
или намаляване  на наличното  може да се 
постигне само чрез комплексно спазване на 
описаните в текста на статията условия.

 Проф. дсн Петко Иванов

Почвеното уплътняване e една от най-
вредните форми на физическа деградация 
на почвата, водеща до влошаване и загуба 
на основни почвени свойства и функции, с 
което се редуцират  добивите на земедел-
ските култури.

Нормално почвените частици и агрега-
ти не прилепват плътно заедно, а са зао-
биколени със свободно празно простран-
ство на т.нар. почвени пори, които заемат 
около половината от обема на почвата. В 
нормалните почви твърдата почва пред-
ставлява 50%, а почвената вода и въздух – 
по около 25%. Почвеният въздух и вода са  
жизненоважни за  растенията и почвените 
микроорганизми.

Значението на почвеното уплътняване 
нараства със съвременни тенденции  на зе-
меделието за интензификация на  почвени-
те обработки; използване на все по-тежки 
селскостопански  и транспортни машини; 
увеличаване размерите на земеделските 
стопанства и  полета и влошаване на сеит-
бооборота чрез намаляване броя на земе-
делските култури.

Уплътняването на почвите има редица 
отрицателни влияния върху качеството на 
почвата и добива и качеството растителна-
та продукция, а именно:
 Oграничен достъп  на вода и въздух за 

корените и редуцирано  усвояване на  
хранителни вещества.

 Редуцирана водна инфилтрация в поч-
вата, водонасищане и задържане на во-
да върху почвената повърхност, воден 
отток и ерозия.

 Затруднено и нередовно поникване на 
растенията от уплътнената почвена кора;

 Увеличаване загубите на азот чрез от-
миване и денитрификация;

 Повишен риск от коренови болести. 
Уплътняването на почвите увеличава об-
емното тегло на  почвата (изразено като g/
cm3). В нормалните почви с песъчливо-гли-
нест механичен състав то е около 1.3-1,4 g/
cm3, а в песъчливите – 1.4 да 1.6 g/cm3.

Видове почвено уплътняване
В зависимост от произхода уплътнява-

нето може да бъде природно и придоби-
то. Природното уплътняване произлиза 
от материнската скала и/или от специфич-
ни почвообразувателни процеси. В някои 
почви като глинести черноземи от Северо-
западна България и чернозем-смолници от 
Южна България всички почвени хоризон-
ти са уплътнени. При сивите горски почви 
от Северна България и канелените горски 
от Южна България се формират плътни по-
дорни хоризонти.

В зависимост от разположението и на-
чина на образуването уплътнените почве-
ни слоеве биват: повърхностна почвена 
кора, уплътняване във или под орния хори-
зонт (плужна пета) и дълбочинно уплътня-
ване.

Почвената кора е тънък твърд пласт с 
дебелина до 0.5-1.0 см, образуван върху 
почвената повърхност под влияние на ва-
лежите, чиято енергия разгражда структур-

ните агрегати до малки частици. 
Плиткото уплътняване се явява на 

дълбочината на нормалната обработка (ор-
ния хоризонт). В различни случаи в зависи-
мост от прилаганата система може да бъ-
де на 12-13 см, а в други - на 25-30 см. То е 
вредно, тъй като ограничава проникването 
на корените на дълбочина, но може да бъ-
де елиминирано с промяна на дълбочина-
та на обработка.

Плужната пета. Обработки на почвата с 
обръщателни плугове, дискове или култи-
ватори на еднаква дълбочина уплътняват 
почвения слой под него, който редуцира 
инфилтрацията на вода и проникването на 
корените на дълбочина.

Дълбокото уплътняване се явява под 
зоната на нормалната основна обработка. 
То се причинява от упражненото  тегло или 
сила и се влияе главно от  максималното 
осево тегло на земеделските и транспорт-
ните агрегати.

Дълбочинното (subsoling) уплътня-
ване - най-често дълбокото уплътняване е 
свързано с природата на материнската ска-
ла или специфични почвообразувателни 
процеси.

Фактори за почвеното уплътняване
факторите, определящи възможността и 
степента на почвеното уплътняване, са в 
две категории: почвени свойства  и техно-
логични фактори.

А. Почвени свойства
Почвите се различават силно по склон-

ност и степен на уплътняване в зависимост 
от състава и свойствата им:
 Механичният състав, определен от съ-

отношението на механичните фракции с 
различни размери: пясъчна (1-0.05 mm), 
праховидна (0.05-0.001 mm) и глинес-
та (< 0.001 mm). Тежките глинести почви 
имат високо обемно тегло и са склонни 
към уплътняване. Обратното важи за по-
леките почви, в които преобладават пе-
съчливата и праховидните частици. 

 Структурният състав на почвата се оп-
ределя от свързването на елементарни-
те почвени частици в структурни агре-
гати. Плодородните почви са съставени 
предимно от трайни агрегати с размери 
5 - 10 мм и зърнеста структура. Разпра-
шените  почви, както и тези с едра бу-
цеста структура са с висока плътност, т.е. 
силно уплътнени.

 Химичен състав. Ниското хумусно съ-
държание, киселата реакция, слаба-
та наситеност с бази и засоляването на 
почвите са фактори за уплътняване на 
почвите.

 Минералогичен състав на почвените 
глини. Доминирането на глинести ми-
нерали определя по-добра водопро-

НАУКАТА

Фиг. 1. Влияние на почвеното уплътняване 
върху посев

Фиг. 2. В ляво растения на уплътнена и 
неуплътнена почва; в дясно – развитие на 
кореновата система съответно

Фиг. 3. Нередовно поникване след сеитбата 
на почва с кора  

Фиг. 4. Плужна пета под кореновата система 
на рапица

Фиг. 5. Видимо уплътняване от трафик върху 
мокри почви

Обработка с чизелов плуг 
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Дрезден - София
Новите модели заменят досегашната серия 240 като водещи 

комбайни за 2019 г.  Системата за автоматизация AFS Harvest 
Command™ намалява загубите, начупеното зърно и увелича-
ва производителността  Системата за управление Feedrate 
control адаптира ключовите елементи на машината към обе-
ма на зърното  Камерата за следене на зърното непрекъсна-
то анализира качеството  Сензорната технология за натовар-
ване на ситата и автоматичната регулировка на оборотите на 
вентилатора поддържат идеално натоварване при промяна на 
работните условия.

Новите автоматизирани функции позволяват на оператори-
те по-лесно да увеличат производителността на машината по 
отношение на производителността и качеството на реколтата, 
Case IH представя три нови модела от серията Axial Flow 250 за 
2019 година., заменяйки съществуващите модели 7240, 8240 и 
9240.

„Подобренията в серия Axial-Flow 250 се съсредоточават 
върху подобряване производителността както на комбайна, 
така и на оператора“, обяснява August von Eckardstein, марке-
тинг мениджър зърноприбираща техника на Case IH за Европа, 
Близкия изток и Африка.

„Нашата цел е да подпомогнем вземането на решения и да 
направим настройките от начало докрай по-лесни за специ-
фичния желан резултат. По този начин комбайнът може не са-
мо да помогне за подобряването на работата, дори и на опитен 
оператор, но и да помогне при работата на оператор с малко 
или дори без опит, като набере увереност и да извлече макси-
мума от машината. “

Новата автоматизирана система AFS 
Harvest Command™ 

В основата на промените за новите комбайни Axial-Flow 
7250, 8250 и 9250 е автоматизираната система AFS Harvest 
Command™. Тази напълно нова технология използва шестнаде-
сет сензора за непрекъснато наблюдение на машината и кори-
гира седем различни настройки, за да се постигне максимална 
производителност на комбайна. Управляван чрез терминала  
AFS Pro700 в кабината, системата за автоматизация понастоя-

почвения релеф. Feedrate Control може да се 
използва като самостоятелна функция и рабо-
ти във всички видове култури.

Топ версията е изцяло автоматизирана с 
AFS Harvest Command™, като автоматично за-
дава настройки на овършаващата и почист-
ващата система, базирани на същите желани 
резултати, както с Feedrate Control, но допъл-
нително следи и качеството на зърното. Из-
ползва се технология, базирана на камера, и 
следене налягането върху ситата, за да се оси-
гурят допълнителни насоки за автоматичния 
процес на настройка на машината, за да се ми-

нимализират примесите в зърнената проба и да се поддържа 
най-доброто качество на зърното, което е отличителна черта 
на комбайните Axial Flow.

„Автоматичната камера за зърно на AFS Harvest Command™ 
използва патентована мултиспектрална светлинна емисия - ви-
дима и невидима, за по-точно определяне на начупените зърна 
и примеси“, казва Аugust von Eckardstein.

„Тази патентована технология помага на камерата за зърно 
по-точно да следи качеството на пробата, осветявайки я с UV 
лъчи, синя, зелена, червена и инфрачервена светлина. Комби-
нирането на петте светлинни спектъра осигурява засилена въз-
можност за откриване на, брашно причинено от начупените 
зърна. Терминалът AFS сигнализира на оператора, ако мръсо-
тията влияе на яснотата на камерата.“

С пълна автоматизация, AFS Harvest Command™ може да се 
използва по четири различни начина. Във всички случаи опе-
раторът определя максимално целево натоварване на двигате-
ля и максимална скорост на движение на комбайна, за да рабо-
ти в:

  Режим на производителност: комбайнът работи със скорост, 

за да осигури приемливо ниво на загуба на зърно, от ротора 
и почистващата система.
  Режим на Фиксирана пропускателна способност: комбай-
нът поддържа целеви пропускателен капацитет чрез промя-
на на постъпателната скорост и наглася настройките, за да 
сведе до минимум загубите.
  Режим за максимална производителност: комбайнът рабо-
ти до скоростта или максимална граница на мощността, за-
дадени от оператора, докато регулира настройките, за да 
намали загубите на зърно от ротора и почистващата систе-
ма.
 Режим за качеството на зърното: комбайнът променя на-
стройките си, за да поддържа качеството на зърното и ни-
вото на примесите, като същевременно намалява загубите.

След като избере раздела „Основни“ на AFS монитора, опе-
раторът може да въведе типа култура, желания резултат (стра-
тегия), максималната скорост и максимално натоварване на 
двигателя. След това системата се включва и започва събиране-
то на реколтата. Фина настройка е възможна чрез раздела „Раз-
ширени“, който позволява например да се променят първона-
чалните настройки, да се коригира честотата на автоматичните 
промени и да се отчете лекотата на овършаване.

„Автоматизацията на AFS Harvest Command™ не е предназ-
начена да замени решенията на оператора, а да ги подобри, 
като идентифицира факторите, ограничаващи производител-
ността на комбайна, като промяна на условията, показвайки 
ги и правейки корекции, за да ги подобри“, казва August von 
Eckardstein.

„Опитните оператори могат допълнително да увеличат про-
изводителността и качеството на зърното, а неопитните могат 
по-бързо да постигнат производителност, сравнима с опитен 
оператор. И за двата типа оператори AFS Harvest Command™ 
означава по-малка нужда за притеснение относно фактори ка-
то: загуби, обороти на вентилатора и скорост на ротора, което 
позволява по-голям фокус върху позицията на хедера и разто-
варване. “

Подобрения на роторния кафез и ситото
Серията зърнокомбайни Axial-Flow 250 с Новата автомати-

зирана система AFS Harvest Command™ са оборудвани с регу-
лируеми от кабината насочващи лопати на ротора, задейства-
ни ръчно от превключвател, от дясната конзола, когато не се 
използва автоматизацията или автоматично се настройват при 
включена автоматизация AFS Harvest Command™. Задните шест 
лопати са свързани, включват по-голям обхват на настройка 
и могат да бъдат регулирани ръчно през страничните капаци. 
Чрез смяната на стъпката на лопатите масата ще се движи по-

CASE IH PRESS EVENT 2018

НОВИТЕ ЗЪРНОКОМБАЙНИ AXIAL-FLOW СЕРИЯ 250 НА CASE IH : 

По-висока производителност и   
   по-високо качество на жътвата

щем може да работи с пшеница, рапица, царевица и соя. Само 
няколко избора в зависимост от типа култура и условията поз-
воляват на оператора да настрои машината да постигне жела-
ния резултат.

Базовата версия на AFS Harvest Command™ характеризи-
ра доказаната система за Автоматични настройки на реколта-
та (ACS). Тя регулира оперативните елементи като обороти на 
вентилатора и просвет на контрите в зависимост от типа култу-
ра, избран на терминала на AFS, което премахва необходимост-
та от настройване на отделните елементи. Операторът има въз-
можност да настройва зърнокомбайна в движение и да запази 
настройките за бъдеща употреба.

Следващата версия, включваща Feedrate Control, проме-
ня постъпателната скорост на база на натоварването от ре-
колтата, за да се постигне желаният резултат - възможност 
за контрол на загубите, максимална производителност или 
фиксирана производителност. Операторът определя целевото 
максимално натоварване на двигателя и постъпателната ско-
рост, а Feedrate Control ще работи до тези граници. Новата сис-
тема (Feedrate control) по-прецизно контролира постъпателна-
та скорост, базирана на натоварването от постъпващата маса и 
необходимата мощност за работа на машината в зависимост от 
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бързо или по-бавно през роторния кафез, като настройва об-
вършаването и сепарацията, за да подобри ефективността.

В съчетание с управлението на горното и долното сито пъл-
ният пакет AFS Harvest Command™ включва и нова настройка 
на предситото от кабината, позволявайки на системата автома-
тично да наглася всички настройки на ситото според обратна-
та връзка от сензорите за загуба, камерата за зърно и сензори-
те за налягане на ситата. Това също може да се активира ръчно, 
когато AFS Harvest Command™ не се използва. Регулируемото 
от кабината предсито, също се предлага като самостоятелна 
опция, която включва дистанционен превключвател, позволя-
ващ настройка през странични капаци.

Уникалните сензори за натоварване на ситата осигуряват 
на AFS Harvest Command™ данни от ситата, което позволява на 
системата да разбере за предстоящите загуби и да направи ко-
рекции, преди да се случат. Тези сензори помагат на системата 
да направи разлика между загубите от претоварване на ситата 
и загуба от издухване на зърното и съответно да регулира на-
стройките на вентилатора и ситата, предотвратявайки загуба-
та на зърно при обръщане в края на блока или при спиране на 
комбайна в полето. Ползвайки опцията за автоматично регули-
ране на вентилатора, помага да се предотвратят загубите, пре-
ди да се появят, като се установят натоварването на ситата и на-
клонът на комбайна. Вентилаторът и ситата работят заедно, за 
да поддържат идеална работна настройка и натоварване.

„В резултат на това ситата стават много по-ефективни, вър-
шат по-добра работа за производство на чисто зърно и с много 
по-малък риск от претоварване“, казва August von Eckardstein.

Промяна в трансмисията
Нова хидростатична скоростна кутия с полеви и пътен ре-

жим, два диапазона на скорост, осигурява повишено сце-
пление, така че няма нужда да спрете и да сменяте предавка, 
докато работите или изкачвате хълм. Управлявана чрез мно-
гофункционален джойстик, трансмисията има контрол на 
скоростта със затворен цикъл, който поддържа зададената 
скорост при променящите се условия на пътя или терена. Мак-
сималните скорости в диапазон 1 и диапазон 2 са 18 км/ч и 40 
км/ч, въпреки че максимални стойности могат да бъдат зададе-
ни според предпочитанията на оператора и полевите условия. 

„С минимална нужда от промяната на диапазони и контро-
лируема максимална скорост, при движение в полето и в края 
на блока, времето за престой се намалява, а времето за жътва 
се увеличава“, отбелязва August von Eckardstein.

Съчетано с усъвършенствани хидравлични предавки, подо-
брението на скоростната кутия повишава транспортирането на 
пътя с до 36%. Междувременно нова, подобрена блокировка 
на диференциала заменя предишния механичен педал с елек-
трически бутон. 

Подобрения в пакета X-tra Chop
Системата на сечката X-tra Chop е вече снабдена с нов дис-

танционен превключвател за нагласяне на тавата за разхвърля-
не, за да се направи по-лесен достъп до рампата при двигателя 
за зареждане на гориво и поддръжка.

Повишена товароподемност на 
наклонената камера

В допълнение към съществуващите възможности по отно-
шение на товароподемност на наклонената камера от 4.5 и 5.2 
тона при най-големите модели Axial-Flow вече тя достига 6,1 то-
на за да могат да се справят с 13,5 м ленови хедери и 18-редови 
царевични адаптери. Заводски монтираната двойна странична 
корекция спомага да се осигури подобрен контрол на 13,5-ме-
тровите хедери.

Нова функция за контрол от кабината на предната плоча на 
наклонената камера, напред и назад, позволява на оператора 
да променя ъгъла на плочата с до общо 11,9 градуса наклон, за 
да подобри ефективността на жътва както при нискорастящи 
култури като боб, така и при високорастящи. Подобренията на 
функцията за управление на височината на хедера означават 
по-добра реакция и плаваща функция на наклонената камера

Адаптивната чувствителност към скоростта на движение 
(GSAS) автоматично настройва чувствителността за височина 
на хедера при увеличение на скоростта напред и назад, за да 
държи хедера стабилен и в готовност за реакция. Например, 
когато чувствителността е зададена висока, за промяна на те-
рена и оператора намалява постъпателната скорост на комбай-
на, чувствителността на системата също ще падне, за да се за-
пази стабилността на хедера. Настройката на чувствителност 
обаче ще остане във високата зададена точка, така че, кога-
то операторът може да се върне към предходната скорост на-
пред, хедерът остава в готовност.

AFS Connect възможности
Нашата заводска телематика, AFS Connect, позволява двупо-

сочно прехвърляне на файлове между комбайна и компютри в 
офиса чрез уебпортал. Всички комбайни са предварително ока-
белени и имат антени за свръзка с необходимия модем. Когато 
комбайнът е поръчан с подготовка за телематика, модемът ще 
бъде монтиран. Всичко, което се изисква за пълната телематич-
на версия, е код за отключване. Модемът се доставя от фабри-
ката, а абонаментът трябва да бъде закупен от дилъра.

“Комбайните от серия 250 Axial-Flow на Case IH за моделна 
година 2019 предлагат значителни подобрения в технологии-
те, издръжливостта и производителността”, казва August von 
Eckardstein. “В същото време те запазват опростеността, запазе-
ното зърно и качеството на зърното, за които Axial-Flow има ут-
върдена репутация.”





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  


