
 
WHERE FARMING MEANS BUSINESS

СЕПТЕМВРИ 2018  БРОЙ 9  ГОДИНА XVI  ЦЕНА 3 лв.

WWW.AGROBUSINESS.BG
 AGROBUSINESS.BG

Подготвят регламент 
за  производството на 
рози  стр. 12

Контролът върху 
биохраните не защитава 
потребителите стр. 14

По-ниски добиви  
и по-ниско  качество  
стр. 30

ЕК предложи промени 
в агрополитиката  
стр. 40

ЗАКОНЪТ BIO ПШЕНИЦА 2018 ОСП

ПРЕДСЕЗОННА ОФЕРТА
Сервизирани машини втора употреба  

с гаранция за качество от Римекс

ОТЛИЧНО ПОДБРАНИ ЗА ВАС!0879999990 
WWW.RIMEX.BG

  Земеделците са  
най-големите еколози

ЕВРОФЕРМЕР БОЯН БУРЧИН, УПРАВИТЕЛ НА  ФИРМА „ЗЕМЯ АГРО”: 

стр. 6

стр. 22-27





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

СЪДЪРЖАНИЕ

5											РЕДАКТОРЪТ Кой не иска да стане фермер

6											ЕВРОФЕРМЕР Земеделците са най-големите 
еколози

8											BASF Решения в земеделието, които създават 
нови възможности за инвестиции и растеж с 
хибридите рапица от БАСФ

10									AGRIMIR техниката за фамилното стопанство

12									ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА Закон ще 
регламентира производството на рози

14									BIO Контролът върху биохраните не защитава 
потребителите

17									PR Ултраплитка обработка на почвата с 
Väderstad

18									КЪДЕ СА МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ? Фермите в 
Австрия стават все по-малко, но по-големи

21									АГРОШОУ.EU Аграрни изложения в Европа 
през септември 2018 г	

30									РЕКОЛТАТА По-ниски добиви и влошено 
качество на пшеницата през 2018

32									РЕКОЛТАТА Фактори за качество на 
пшеницата

35									ПАЗАРЪТ Дъждът вдигна цената на 
зеленчука

38									ЧУМАТА 2 Фарс, или как се доставят тестове 
за чума

40									ОСП Европейската комисия представи 
предложенията си за промени в ОСП – те 
срещат критика и притеснения сред държавите 
- членки на ЕС

42									АНАЛИЗЪТ Зърненофуражните култури в ЕС-
28 и България

44									MADE IN ITALY INTERPOMA 2018 Фокусът тази 
година е върху  биоябълките

46									BASF Клеранда – пакет за отличници!

Пенка Каменова, главен редактор

РЕДАКТОРЪТ

www.facebook.com/agrobusiness.bgwww.agrobusiness.bg

Адрес на редакцията:  
София 1618, ул. „Рачка“11A вход А; 
тел./факс +359/0/2 426 74 43, +359 885 393 505;  
e-mail: editor@agrobusiness.bg 
agrobusiness@agrobusiness.bg

Главен редактор:  
Пенка Каменова 
e-mail: kamenova@gbg.bg 
penka.kamenova@agrobusiness.bg 
тел.:+359 889 979 789

Маркетинг и реклама:  
тел.: 0889 979 789; 0884 944 951; 
тел./факс +359 2 426 74 43; 
e-mail: kamenova@gbg.bg,  
zahary.alexiev@agrobusiness.bg, 
agrobusiness@agrobusiness.bg

Печат: Печатница Алианс принт

Предпечат и xуд. оформление:  
„Сирея Плюс“ ЕOOД

Редакцията не носи отговорност  
за текстовете на рекламите.

Издава: „АГРО ИНС“ ЕТ, регистрирано в СГС под ф.д. 8422/2004 г. София 1750 
Where Farming means Business

Кой не иска да 
стане фермер

12-часов работен ден, почти никакво свободно време, 
кратка ваканция. Погледнато отвън, така изглежда професия-
та  фермер. За някои тя е крайно непривлекателна, за други – 
работа мечта. Като за  Йозеф Пайрлайтнер. „Аз нямам шеф и 
мога сам да си организирам деня”, разказва 26-годишният фер-
мер пред австрийския вестник „Дер Щандард“. Стопанство-
то му се намира във Вайстрах, село с около 2000 жители в об-
ластта Мостфиртел, провинция Долна Австрия. Той насле-
дява фермата от своите родители и инвестира в нея 450 000 
евро – всичките спестявания на семейството му. Тогава Йо-
зеф е едва 20-годишен и трябва сам да вземе тежкото реше-
ние. Построява нови обори за кравите, механизира стопан-
ството и скоро производството се удвоява. За да се справи с 
нарасналия обем работа, той разчита на техника – малък ро-
бот разнася храната на кравите. „Струваше 22 000 евро, но 
върши чудесна работа”, аргументира инвестицията младият 
мъж. Машина се грижи и за почистването на помещенията на 
58-те млечни крави и 36-те телета. След преустройството 
на фермата става възможно едновременното доене на 10 кра-
ви, всичко е чисто и лесно за поддържане. „Моето поколение 
трябва да се занимава със сметки много повече от предишни-
те”, споделя младият мъж. Когато говори за своето стопан-
ство, той звучи като мениджър на банка – трябва да намали 
разходите, да оптимизира добива на мляко, да рационализира 
използването на техниката. Днешните ферми се управляват 
като фирми и изискват повече калкулации и мениджърски под-
ход към пазара. 

Вижте в броя още от материала на нашата кореспондент-
ка от Виена Елица Ценова и сами открийте приликите и раз-
ликите между австрийския и българския млад еврофермер. . 





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Многофункционалната самоходна машина Optimum на Pellenc идва при вас с  
RIMEX TEHNOLOGIES официален представител на  PELLENG за България  
www.rimex.bg София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

Френската мода в гроздобера 
завладя света на елитните винари
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Гроздокомбайнът Optimum на Pellenc 
прибира, почиства и сортира гроздето с помощта  
на системата Selectiv’ Process 2, пръска, изпълнява  
зелена и груба резитба, дори  култивира. 

Само  сменете работните модули! 
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ЕВРОФЕРМЕР

тество. Техниката, която навли-
за, е изключително интелигентна. 
С машините, които излизат на 
пазара, трябва да работят инже-
нери, твърдя това от поне две го-
дини. Възнагражденията ще стиг-
нат тези в ИТ сектора. А сега за 
тях се натискат момчета, кои-
то нямат дори основно образова-
ние. Имат куража и първо питат 
колко ще получават и след това да-
ли ще работят. В много случаи се 
принуждаваме да се изявяваме и ка-
то частни училища. Но прилагаме 
този прийом при природно инте-
лигентни млади хора, които са ло-
ялни, честни и им се работи, а жи-
вотът леко ги е изиграл. Не им дал 
възможността да идат в нужно-
то професионално училище. Ста-
рите кадри разбират от земеделие, 
но не са на ти със съвременната 
техника. 

В семейната фирма Боян и Боря-
на са мениджъри, снабдители, юрис-
ти, агрономи, счетоводители, в мно-
го случаи работници и отчасти шефо-
ве. Те са всичко в едно. Двете им дъ-
щери работят в столицата, но пък са 
големият логистичен център. Много 
са навътре с делата и помагат вина-
ги. Съпрузите са убедени, че един ден 
– който не е много далеч в бъдещето, 
те ще дойдат тук и ще поемат дру-
жеството в свои ръце.

- Земеделието е изключително бла-
годарен бизнес. Енергоемък е, но кога-
то правим всичко по правилата, ни се 
отплаща. Всичко е много скъпо – гори-
ва, консумативи, техника, семена, то-
рове, препарати. Заплатите растат 

непрекъснато. А ние, земеделците, сме 
от тази страна на бариерата, коя-
то не ни дава да определим нито ед-
на цена. Когато произведем продукци-
ята, други ни казват колко да струва. 
Но когато видиш как от едно малко 
житно зърно израства цял клас, че от 
нивата се храни цяло село, удовлетво-
рението е голямо.

Тази година, която според много хо-
ра е не особено благоприятна, е добра 
дотук за „Зора Агро”. Пшеницата ка-
то добиви и качество е сравнима с 
2017 г., ечемикът изпреварил минала-
та лятна кампания. Рапицата не ги 
изненадала с ниските си добиви. Още 
през пролетта разбрали, че ще се полу-
чи такъв ефект. Преди да влязат оба-
че в слънчогледа и царевицата, не ис-
кат да прогнозират и да казват нещо 
за тях. Половината от масивите са с 
есенниците, другите 50 процента – с 
пролетниците. Около една четвърт 
от площите са за рапицата, която е 
сравнително трудна култура.

- Не сме голяма държава, но имаме 
богата земя, а политиката в земедели-
ето е никаква, равна на нула. В момен-
та идват едни пари отнякъде, мина-
ват през няколко министерства, раз-
дават се на калпак. По-дребните фер-
мери разбират, че каквото и да пра-
вят, милионери няма да станат, и по-
чват с тези средства да уреждат де-
цата – кола на сина, апартамент на 
дъщерята. И продължават да рабо-
тят със старата техника. Решаваме 
екологичната политика на страната 
и на Европейския съюз, но пропускаме 
да отчетем влиянието є върху мал-
ките фермери. Примерно аз, за да на-

БОЯН БУРЧИН, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „ЗЕМЯ АГРО”: 

Земеделците са най-големите 
еколози

пръскам полята, спазвам редица изиск-
вания. Посевите се третират късно 
вечер и през нощта, за да щадя пчели-
те, щъркелите, да не притеснявам ла-
лугерите, да опазя атмосферата. Ме-
ханизаторите ми, въпреки че са били 
заети през деня, работят и в малки-
те часове. Всичките машини са обо-
рудвани с такива инсталации, че въз-
духът около тях наистина е чист. В 
същото време по магистралата върви 
със 100 - 120 километра стар раздрън-
кан 30-годишен автомобил, който ди-
ми като за световно. На шофьора ни-
кой нищо не му казва, но аз съм задъл-
жен да се грижа за екосистемата. И да 
обобщя – земеделците не обработват 

варварски земята. Колкото по-голя-
ма е фирмата, толкова е по-услужлива 
към природата. Но има и такива хора, 
които след работа в администрация-
та отиват на полето. Някой им ка-
зал, че този препарат е много добър. 
Те си го купили и започнали да пръс-
кат, без да се интересуват от пчели 
и врабчета. Субсидиите не са обвърза-
ни с производството, а това страш-
но изкривява пазара. Всички го вижда-
ме и какво от това. Щом ни подпома-
гат, добре. 

Според Бурчин много хора забеляз-
ват единствено лъскавата страна и 
завиждат на земеделските произво-
дители – примерно, че карат джипо-

ве. Но не си правят труда да разберат 
къде минават тези автомобили, че в 
полунощ все още стопанинът е на по-
лето, въпреки че през деня се е опърлил 
на слънцето. 

- Във Вълчедръм, пък и на мно-
го други места в страната, със зе-
меделие се занимават хора, които 
не са го учили. Но това не им пречи 
да успяват, да се справят твърде 
добре. На практика агробизнесът 
се е превърнал в тяхна съдба. Поч-
ти всички тези хора знаят какво 
и как да правят, консултират се 
с експерти, следят новостите, въ-
веждат иновациите. Затова земе-
делието въпреки липсата на стра-
тегия и никаква политика върви 
напред, движи се в правилната по-
сока. Не случайно тази сфера от 
икономиката ни не бе засегната 
от кризата. 



Пък и нали все някой трябва 
да произвежда храната. 

Защо да не сме ние?



 Янка Апостолова

Боян Бурчин е управител на „Земя 
Агро“ ООД - Вълчедръм. Фирмата е 
създадена през 1992 г. Завъртели я за-
едно със съпругата Боряна, започнали 
първо с търговията. Малко по-късно 
се захванали със зърнопроизводство, 
но не съвсем професионално, поясня-
ва той. 



От 2007 г. ситуацията се 
променя и земеделието вече 
не е страничната дейност. 


В стопанството са въведени реди-

ца съвременни технологии, които спо-
магат за прецизната работа, за по-до-
брата организация на процеса, за оп-
тимизиране на разходите и последва-
щия контрол. Бурчини обработват 
около 13 хиляди декара земя край град-
чето, основно в района на фирмената 
база. Сеят пшеница, ечемик, слънчо-
глед, царевица, рапица. Дават хляб на 
около трийсет души. Боян е офицер 
от резерва. Петнайсет години служил 
в армията в едни от най-тежките 
гарнизони. Преди това завършил воен-
ната академия „Георги Сава Раковски”. 

- От тези години ползвам мно-
го – от работата с техниката до 
работата с хората. А за кадрите, 
с които сега разполагаме и се очер-
тава да имаме в бъдеще, е нужно да 
си специалист във всички области. 
Това е изключително болна тема, 
която тепърва ще се влошава още. 
Дори високите заплати няма да 
решат проблемите от такова ес-

Не сме голяма държава, но имаме богата земя, а политиката в 
земеделието е никаква, равна на нула... По-дребните фермери 

разбират, че каквото и да правят, милионери няма да станат... 
и продължават да работят със старата техника. Решаваме 

екологичната политика на страната и на Европейския съюз, но 
пропускаме да отчетем влиянието ú върху малките фермери. 
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търговският мениджър. 
БАСФ вече предлага хибридите рапица от новата генетична 

линия Инвигор. Става дума за нови, високодобивни семена ка-
то Елмер, Багира, ИнВигор и Сейфър. Сортовете са студоустой-
чиви, формират добра коренова маса през есента, с устой-
чивост на разпукване на шушулките, високо съдържание на 
масло. Те са с високи и стабилни добиви и голяма кълняемост. 
Елмер е от средно ранната група и се характеризира с по-ра-
но изтеглен цъфтеж, а това осигурява по-добро опрашване и 
повече зърна в шушулките. ИнВигор, Багира и Сейфър са сред-
но късни, добро развитие през есента и през зимата. Отлича-
ват се с висока студоустойчивост и образуване на много братя.

„ИнВигор е цяла серия хибриди, при която селекционе-

Десетки агрономи и няколко земеделски производители 
от област Монтана се събраха във Вълчедръм, за да се за-

познаят с предложенията на БАСФ за качествени есенни грижи 
в житните култури и ефективните хербициди, както и семената 
рапица, които вече немската фирма предлага на българския па-
зар. Домакин на срещата бе базата край градчето на „Зора Агро 
ООД“ на Боряна и Боян Бурчини. Специалистите на компания-
та представиха най-новите разработки, но и вече утвърдените в 
практиката продукти. Добри решения за предстоящата сеитбе-
на компания презентираха регионалният търговски мениджър 
за Северозападна и Централна Северна България Цветан Личев, 
техническият мениджър Тодор Евтимов и търговският предста-
вител Димитър Витковски.

„Миналата есен бе топла и плевелите никнеха безпро-
блемно в житните култури, включително и през зимата, 
която почти липсваше. Забелязахме, че стопаните, които 
приложиха хербициди през есента, имаха по-малко главо-
болия през пролетта. Затова ние предложихме използва-
нето на Биатлон 4D - добре познат продукт, ефикасен през 
есента. Той е с изключително широк спектър за контрол 
на широколистни плевели в житните култури, гъвкав е за 
приложение“, подчерта Евтимов.

Сред предимствата му е, че може да бъде смесен с други 
продукти за третиране на посевите. Прилага се срещу повече от 
85 плевела.

В портфолиото на БАСФ е и вегетационният селективен хер-
бицид Палас за борба срещу житните и шикоролистните пле-
вели. 

„До неотдавна в Северна България нямаше проблем с 
житните плевели, но те вече са и тук. Палас е за едновре-
менна борба срещу див овес, ветрушка, райграс, лисича 
опашка, власатка, овсига и много други. Той наистина по-
крива пълния спектър от житните плевели“, изтъкна той. 

Новият двукомпонентен широкоспектърен универсален сис-
темен фунгицид е за борба срещу най-важните болести, прена-

сяни чрез семена при 
пшеница и ечемик. Той е системно проникващ с предпазно и 
лекуващо действие. Осигурява нормално развитие на житните 
култури. Кинто Плюс се абсорбира чрез семенната обвивка, ка-
то унищожава заразата върху нея, в зародиша на семената и в 
почвата около тях. „Кинто Плюс дава онзи отличен контрол на 
всички важни болести, пренасяни със семената, от който стопа-
ните имат нужда. 



За да осигурим 360-градусова защита на 
житните посеви от СЕИТБА до ПРОЛЕТТА, е 

необходим истински прогрес в науката. 


Систива е новата голяма иновация в растителната защи-

та. Систива е новият помощник в системата за борба с корено-
во   гниене, снежна плесен, ленточна   болест, мрежести петна, 
но осигурява и защита срещу листни болести. Прилага се вър-
ху семената заедно с обеззаразител, пази растенията от сеит-
ба до пролетта благодарение на мобилността на най-качестве-
ния SDHI – xemium от БАСФ“, поясни Цветан Личев. Систива пази 
растението още от поникването, през цялата есенна и през про-
летната вегетация. Влизане с друг фунгицид за целия този пери-
од не се налага. Благодарение на дълготрайната защита посевът 
е чист до флагов лист - изкласяване. Той препоръча прилагане-
то на фунгицид от висок клас, за да има и физиологичен ефект 
върху растенията, като Приаксор и Диамант Макс.

„Надграждането след Систива може да стане с Приаксор 
– силен фунгицид, който довършва растителната защи-
та. Той е с две активни вещества, които са двете най-сил-
ни групи селекция – на стробилурините и на SDHI“, разясни 

Решения в земеделието, които създават 
нови възможности за инвестиции и 
растеж с хибридите рапица от БАСФ

Систива – 360° защита - от сеитба до пролетта за 3,6 лв. на декар

Тодор Евтимов, 
технически 
мениджър на 
БАСФ

СПОДЕЛЕНО СЛЕД СЕМИНАРА: 

БОЯН БУРЧИН: 
Срещите със специалистите на 
БАСФ винаги са много интерес-

ни. Те са изключително добри експерти, 
с огромни познания, знаят какво ги пи-
тат и как да отговорят. Компетентни са в 
своята област. Съветите им винаги са те-
зи, от които имаме нужда в момента. От 
голямо значение е, че зад тях стои пер-
фектна фирма с традиции в бранша и 
над 150-годишна история. Затова изоб-
що не се замислих и приех домакинство-
то на този информационен ден.

Колкото и да си мислим, че знаем до-
бре кога, как и какво да правим, защото 
имаме практика зад гърба си и ще на-
правим всичко както трябва, от тях вина-
ги има какво да научим. Прави впечатле-
ние, че все по-малко ечемик се сее през 
последните години, но аз поддържам 
полета с тази култура. През есента за 200 
декара третирахме семената със Систи-
ва на доза 75мл на 100 кг семе. При жът-
вата отчетохме отлични резултати. Полу-
чихме 600 килограма от декар, което за 
година като тази е идеално постижение. 
Освен това е доказателство, че Систи-
ва е фунгицидът, който има голям ефект, 
срещу почвени и листни болести, оси-
гурява добри приходи и си струва. Ние 
гледаме около 13 хиляди декара земя, 
половината са есенници и толкова про-
летници. Няма как да не си правим кон-
султации със специалистите на БАСФ.

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА, 
агроном в стопанската 
кооперация „Единство“,  
село Ковачица:

Гледаме традиционните за нашата стра-
на култури върху 28 хиляди декара земя. 
Сеем слънчоглед, пшеница, рапица, ече-
мик, соя, грах, царевица за силаж - има-
ме животновъдни ферми, отглеждаме 
крави и овце. Получихме едни от най-до-
брите добиви в Северозапада – 360 кг/дка 
рапица, 700 кг/дка пшеница, 630 кг/дка 
ечемик. Жътвата беше сложна предвид 
климатичните условия. Започнахме на 4 
юни и приключихме на 20 юли. Използ-
ваме качествени сортове, прилагаме рас-
тежни регулатори и ползваме експертна-
та помощ на БАСФ. Презентацията беше 
изключително полезна за нас и е хубаво 
да има подобни семинари. Дават ни мал-
ко по-различен поглед, показват ни как 
бихме могли да снижим някои разходи, 
предлагат ни по-добри ходове в опреде-
лени ситуации. Ние използваме Систива и 
сме доволни. Залагаме я на сръбски сорт 
ечемик, много чувствителен на дрешлера. 
Но тъй като е високодобивен, не се отказ-
ваме от него. Изисква много грижи и зато-
ва го третираме със Систива. По принцип 
разчитаме на най-новите фунгициди от 
най-висок клас. От растителна защита не 
пестим. И тук задължително се обръща-
ме към експертите на БАСФ, които идват с 
нужните съвети в точното време.

ВАЛЕРИ БОРИСОВ: 
Гледам 9000 декара земя в окол-
ностите на селата Орсоя и Сталий-
ска махала. Сеем традиционните 

зърнени култури. Задължително спаз-
вам агротехническите срокове и еколо-
гичните норми. И за да съм в крак с вре-
мето и технологиите, ползвам услугите 
на специалистите от БАСФ. Те са моите 
консултанти, защото дават най-точните 
и най-компетентните съвети. Така имам 
добивите, които са особено важни за 
мен, а в година като тази са повод за гор-
дост. А аз от нея не мога да се оплача. Ре-
колтата ми беше добра. Тъй като расти-
телната защита не е моята специалност, 
питам специалистите, те казват и нещата 
се получават. 

Този семинар ми беше много интере-
сен и още по-полезен. Научих доста не-
ща, дадох си сметка за някои разходи и 
начина, по който ще ги оптимизирам. 
Нали видяхте, хората бяха пресметнали 
колко печелим от една или друга ком-
бинация препарати. Дадоха конкрет-
ни примери. Освен това всички те бяха 
подкрепени от резултатите на опитни-
те полета, разположени в цялата страна. 
От такава нагледност имахме нужда. На-
ли знаете, ние българите често казваме 
„око да види, ръка да пипне“. Убедиха ни, 
че това е пътят.

рите работят целенасочено върху няколко показателя. И кога-
то хибридът покрива съответните изисквания, влиза в систе-
мата ИнВигор“, изтъкна Евтимов.

Експертите отделиха внимание на  Клиърфийлд технологията  при 
рапица с приложение на Клеранда – единственият вегетационен хер-
бицид и с почвено действие и Карикс. Карикс увеличава устойчивост-
та срещу измръзване, предпазва вегатационния връх и залага пове-
че странични разклонения. Мениджърите представиха основните 
акценти в иновативните продукти и технологичните рентабилни рас-
тителнозащитни решения на БАСФ за предстоящата есенна кампания. 
Компанията е осигурила отново за своите клиенти добри промоции 
и специални оферти на най-използваните продукти, благоприятни   и 
ефективни за техните посеви. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Мнението е на Пламен Петров, 
специалист по агротехника във 
фирма Римекс Технолоджийс, 

вносител на  за България

Пламен Петров е от Враца и работи в 
търговско-сервизната база  на компани-
ята край Борован. Търговски представи-
тел е и обикаля целия Северозапад. Сре-
ща се със земеделски производители от 
Тимок до Вит. В неговия район са ферме-
рите от Видин до Плевен включително. 
За да ги обиколи, на месец може да мине 
и 5000 километра. 

- Това, че съм завършил Техниче-
ския университет в Русе, много ми по-
мага. С годините съм придобил инюх, 

имам интуиция, но и полагам доста 
усилия, за да се справя със задачите.
Познавам добре цялата гама машини, 
които Римекс Технолоджийс предлага 
на пазара. И се старая да намеря тех-
никата, която примерно Иван търси 
за неговото стопанство от 5000 дека-
ра. А ние имаме какво да му предло-

жим, защото аз, подкрепен от целия 
екип,се стремя да удовлетворя жела-
нието му. 

Целевата група на Пламен са малки-
те земеделци, чийто брой е доста голям 
за разлика от битуващото мнение. Те 
оцеляват, но срещат известни труднос-
ти. Основната е, чене разполагат с тол-
кова много средства и не могат да си 
позволят новите машини. А съвремен-
ните струват повече пари. Често се случ-
ва дребните земеделци да гледат какво 
правят големите – като в поговорката за 
жабата, която видяла, че подковават ко-
ня и тя вдигнала крак. Пък те наистина 
имат нужда, защото големите са понаку-
пили техника, обновяват я периодично, 
показват наблюденията на Петров. 

- Затова се старая да ориентирам мо-
ите хора към производители от ниския 
ценови клас, но предлагащи наистина 
добро качество. Отличен пример в това 
отношение е турската фирма , 
която произвежда всякакви почвообра-
ботващи и изсяващи машини. Производ-
ството е насочено към малките и сред-

 е техниката  
за фамилното стопанство 

Турската компания изнася машини в над 30 страни

 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
www.agrimir.com

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

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

AGRIMIR MAKINA е една от водещите турски фирми 
в производство, разпространение и износ на 
селскостопански машини, регистрирани с търговска 
марка AGRIMIR Ltd по целия свят. Започнала дейността 
си в отрасъла през 1995 г., днес фирмата работи със100 
служители в производството на площ 20 000 м², от които 
10 000 м2 са закрита.

AGRIMIR произвежда пълната гама  
почвообработващи и засяващи  машини:

> плугове, култиватори, фрези,  
дискови брани, валяци, продълбочители, 
сеялки за слети и за окопни култури  
и сеялки за директна сеитба 

> техника за зеленчукопроизводство
> пръскачки и тороразпръсквачки
> силажокомбайни, ремаркета и 

техника за зелена линия.

ните земеделски стопанства. Новият 
бранд вече е в портфолиото на Римекс 
Технолоджийс. Машините на са 
наистинакачествени, имат две години га-
ранция, надеждни са, признати са нався-
къде. 

Турската фирма предлага 



всичко за оран, култивиране, 
дисковане, сеитба, сеносъбиране, 

пръскачки, тоест всичко, 
свързано със земеделието. 

Машините може да работят 
в много трудни условия, с 

висока производителност 
са. В световен мащаб 

 продава много


и е твърде известна. Заводъте разполо-
жен върху площ от 20 декара. Полови-
ната от терена е покрит, продължава да 
обяснява с много плам Пламен. Не про-
пуска да спомене демонстрацията на 
турските машини, направена през про-
летта на полето край базата в Борован. 
Тогава много хора са се впечатлили. 

- Машините и прикачният инвен-
тар на Агримир определено имат поч-
ва у нас. Те са точно за фамилните сто-
панства, достъпни са и все повече ще 
ги виждаме из полетата ни. Не е без 
значение, че са здрави и преодоля-
ват всякакви почви. А тук, в нашия 
край, има доста трудна земя. Тепър-
ва нашите земеделци ще откриват 
предимствата на техниката с марката 

. 
Петров харесва работата си. Тя му да-

ва възможност да среща нови хора, да 
поддържа връзка с утвърдени вече кли-
енти. Носи му удоволствие, а това е мно-
го важно. Практиката е доказала, че ако 
човек не отива с желание на работа, по-
добре да не ходи, категоричен е той.

 Янка Апостолова 

Машините са проектирани по технологии за 
висока производителност и са изработени 
от качествени материали за висока 
устойчивост, подходящи за работа във 
всички почвени условия. Производството е 
с модерни CNC, лазерни и плазмени машини 
за рязане, механични и хидравлични преси и 
роботизирани технологии за заваряване.

AGRIMIR продуктите се изнасят в повече  
от 30 страни в Европа, в Азия, на  
Балканите, в Близкия изток и в Африка.
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 Христина Митрева

от стр. 10  

Закон ще регламентира 
производството на рози

ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА
Производството

Според публикувания в края на юни тази година анализ „Със-
тояние и тенденции на етерично-маслените култури в Бълга-
рия“ от МЗХГ през 2017 г. производството на розово масло 
достигна рекордни нива, а като неблагоприятен фактор се оч-
ерта фактът, че някои от търговците не успяха да реализи-
рат определени количества. Сравнително късият срок на цъф-
теж при розата и липсата на квалифицирана и изобщо липса-
та на достатъчно работна ръка доведоха до невъзможност 
цялата продукция, произведена на полето, да бъде изкупена. 
Тези количества на фона на сравнително ограничения и специ-
фичен пазар повлияха и върху изкупуването на розов цвят през 
2018 г. както на цената, така и на изкупените количества. Що 
се касае за производството на суровина и при лавандулата, и 
при розата през 2017 г. са произведени рекордни количества - 
съответно 27 659 тона лавандулов цвят и 12 756 тона цвят 
от роза, докато неокончателните данни показват, че през 
2018 г. производството и при маслодайната роза, и при ла-
вандулата е спаднало заради отделни неблагоприятни дни и за-
ради проливни дъждове по време на кампаниите по прибира-
не на реколтата.

И при етерично-маслените култури, както и при други сел-
скостопански продукти, се получи залитане към отглеждане-
то на маточина. Това доведе до свръхпредлагане, и то почти 
два пъти повече, отколкото пазарът в световен мащаб мо-
же да поеме.

Маточината се търси основно от фармацевтични компа-
нии  като суровина, най-вече за препарати, които са свързва-
ни с успокоение на нервни състояния и е съставка на различни 
таблетни и други форми. Затова и немалко стопани не можа-
ха да реализират в пълния обем произведената си продукция 
през 2017 г. Затова логично тазгодишното производството 
на маточина е по-ниско.

Цени и конкуренти
През настоящата година според авторитетния австрий-

ски сайт за пазара на козметични продукти Ecco Verde цена-
та на 10 милилитра розово масло се е движила между 10,89 
и 14.89 евро, докато за лавандулата е била константна дъл-
го време на ниво от 11,49 евро. Според друг източник, кой-
то ползват производители и търговци – швейцарската ком-
пания Alambica, специализирана в търговията с етерични мас-
ла и естествени екстракти от органично и конвенционално 
земеделие, българското лавандулово масло струва 143 евро/кг, 
а розовото ни масло - 13 150 евро/кг. По-скъпо е на основни-
те ни конкуренти – от Турция (15 399 евро/кг) и Афганистан 
(13 503 евро/кг), докато от Иран е по-евтино (8414 евро/кг).

България е сред най-големите производители в света, ка-
то добива годишно около 2 тона розово масло, а събира около 
6000 тона розов цвят. Специфичният микроклимат обуславя 
съдържанието от около 280 различни компонента в българско-
то розово масло и го отличава от произвежданото в оста-
налия свят, затова е сред предпочитаните от парфюмерийни 
гиганти като Kenzo, Chanel и Dior.

Турция, която събира около 8000 тона цвят, води листата 
на световните производители. Близо 80% от плантациите 

са семейна собственост и са разположени в планинските сели-
ща на провинция Испарта. Значително производство има и в 
провинциите Афион, Бурдур и Денизли. 

Добивите на Франция, която е един от най-големите по-
требители на розово масло в света, но и сред водещите про-
изводители, е съсредоточен около град Грас на хълмовете по 
Френската Ривиера, северно от Кан.

През последните години процъфтява производството на 
розово масло и в Индия, където благодарение на ниската цена 
на труда продуктът се предлага на занижени пазарни цени, но 
и с доста по-ниско качество.

Китай развива интензивно добива на розово масло, но е 
ориентиран изключително към биопроизводството, което 
вдига цената на крайния продукт с над 20%.

Други държави с големи розови плантации и по-голям добив 
на розово масло са Афганистан, Иран, Саудитска Арабия, Еги-
пет, Ливан, Мароко, Тунис и Италия. 

Протест предизвика писането на правила за 
розопроизводителите

След като се срещна в края на май с представители на про-
тестиращи розопроизводители, министърът на земеделието 
Румен Порожанов обяви, че се обмисля създаването на специа-
лен закон за розата, с който ще се въведат ясни правила в то-
зи уникален за страната ни бранш. Протестът на производи-
телите на рози предизвика и изслушването на Порожанов в 
парламентарната Комисия по земеделието и храните. 

Ниските изкупни цени изкараха на протест розопроизво-
дители, стигна се и до блокиране на републикански пътища. 
Те отказват да продават на цена, по-ниска от 2.50 лв. за кило-
грам - не само за кампания 2018, но и за в бъдеще. Представи-
телите на рафинериите аргументираха ниските цени (до 1.60 
за кг) с непродаденото розово масло от миналата година. От 
Българската асоциация за етерични масла, парфюмерия и коз-
метика обявиха, че през 2017 г. е имало свръхпроизводство и 
розоварните не са продали цялата си продукция. Тази година 
очакваната реколта (по време на протестите през май) е над 
15 хиляди тона розов цвят. „Производителите са се увеличи-
ли, но не всички са сключили предварителни договори за пре-
работка на суровината. Заради свръхпредлагането цената є е 
по-ниска“, уточниха от браншовата организация. Пред про-
тестиращите министър Порожанов обясни, че не може да 
влияе на процеса, но призова при разплащането да се достигне 
цена, която да покрива себестойността и по възможност ми-
нимална печалба за производителите. 

Започналото от 2015 ускорено нарастване на произведе-
ната продукция от лавандула и доста по-слабото увеличение 
на маслодайната роза, както и на средните добиви от две-
те етерично-маслени култури, продължи и през настоящата 
2018 г. Това се дължи на завишеното търсене на българското 
лавандулово масло и обратното – спад, макар и лек, на поръч-
ките за българско розово масло от парфюмерийната индус-
трия, което обаче се компенсира донякъде от нарасналото 
търсене от азиатския пазар, но като съставка за хранител-
ни добавки и спа индустрията, както 
и с все по-широкото му приложение в 
медицината и като ароматна подправ-
ка в кулинарията. И въпреки че през по-
следните две-три години страната ни 
губи известни позиции на пазара на ро-
зовото масло, ги увеличава при масло-
то от лавандула, което разширява при-
ложението си в козметичната и спа ин-
дустрията.

Розовото масло в световен мащаб се 
произвежда от два основни сорта рози - 
Rosa Damascena и Rosa centifolia. Дамасце-
ната е универсално предпочитаната за-
ради силния є и траен аромат и целебни-
те є свойства и несъмнено е фаворит за 
производството на розово масло.

Тазгодишното свръхпроизводство 
на розов цвят обаче извади на светло 
деформациите и натрупаните през по-
следните години слабости в сектора 
на етерично-маслените култури, при-
зна по време на парламентарен контрол 
през юни министърът на земеделието 
Румен Порожанов. По данни на Минис-
терството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ) за кампания 2018 са регистрирани 43 500 розоп-
роизводители, докато през 2017 г. те са били 41 000. Затова 
се появи и проблем с изкупуването на тазгодишната реколта, 
а най-потърпевши се оказаха розопроизводителите без дого-
вори с розоварните, които са 82 в цялата страна.

По обобщени данни (виж таблицата) на Агростатистика-
та на МЗХГ за последните две години нарастването на пло-
додаващите и реколтираните площи с маслодайна роза е по-
слабо от това при площите с лавандула. При средните доби-
ви обаче има забавено увеличаване при лавандулата (от 403 до 
394 кг/дка) и ускорено нарастване при маслодайната роза (от 
375 на 447 кг/дка), което се дължи на метеорологични условия, 
които са влияли по време на прибиране на съответната ре-
колта. Разширява се географията на засетите с маслодайна ро-

за площи – освен в областите Пловдив и Стара Загора, къде-
то са разположени 90% от площите с маслодайна роза, розо-
ви полета се появиха през последните три години и в Северна 
България. При лавандулата нарастването е много по-голямо в 
Североизточна България, където вече са разположени над 35% 
от общите площи с лавандула. 

Таблица 1. Роза и лавандула през последните две години*
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Маслодайна роза 34 498 4,90% 34 498 4,90% 12 944 3,50% 375 -1,60%
Лавандула 78 471 46,70% 64 555 46,70% 26 034 62,80% 403 23,60%
2018 г.        
Маслодайна роза 35 701 3,50% 35 578 3,10% 15 889 22,80% 447 19,20%
Лавандула 103 371 31,50% 89 797 31,70% 35 355 35,80% 394 -2,20%
*Данните са съпоставими към 10 август на 2017 и 2018 г.;  
** Изменения спрямо предходната година; Източик: Агростатистика, МЗХГ#

Таблица 2. Производство на етерично-маслени 
култури 2013-2017 г. (тона)
Вид 2013 2014 2015 2016 2017
Маслойдана роза 8 681 10 125 8 487 8 915 12 756
Лавандула 10 034 15 844 18 768 19 504 27 756
Кориандър 15 009 26 555 39 509 39 630 23 712
Маточина 1 527 518 550 1 258 5 358

Резене 1 232 1 629 1 247 1 756 -
Източник: Агростатистика, МЗХГ

 БЛИЗО 2 МЛН. ЛВ. ПОМОЩ ЗА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За пръв път 852 земеделски стопани, розопроизводители, получиха през август близо 2 млн. 
лв. (1 921 520 лв.) от Държавен фонд „Земеделие“ извънредно подпомагане по схемата на мини-
малната държавна помощ de minimis. Подпомагането се предоставя на площ, като ставката е в 
размер на 515 лв. на хектар, определена от МЗХГ след подаване на  всички заявления за участие 
по схемата.  Един земеделски стопанин или предприятие получава до левовата равностойност 
на 15 хил. евро (29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години. От ДФ „Земе-
делие уточняват, че извънредното подпомагане е  насочено към справяне с тежка ситуация за 
сектора и е с ограничен ресурс, предназначен за извънредни ситуации за всички сектори. Ро-
зопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за прес-
тижа на България в международната търговия с натурални етерични масла.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Контролът върху биохраните не 
защитава потребителите

Липсва информационна база с данни на производители, преработватели и търговци 
на земеделски биологични продукти и храни, констатира Сметната палата

BIO 
в търговската мрежа да се реализират 
храни и продукти, които не отговарят на 
изискванията за биологично производ-
ство.

Примери за неадекватен 
контрол

Проверките на експертите от Сметна-
та палата констатират, че надзорът не е 
ефективен, тъй като е нормативно огра-
ничен само в рамките на до един про-
цент от досиетата на производители, 
преработватели и търговци, с които кон-
тролиращите лица имат договор. Като се 
има предвид, че в МЗХГ през 2016 г. 7262 
производители и търговци на биохрани 
имат такива договори, това означава, че 
според нормативните документи на кон-
трол в рамките на една календарна го-
дина подлежат само 73 производители и 
търговци.

В одитния доклад е посочен пример 
за постъпил сигнал и жалба в централ-
ното управление на БАБХ за обект, из-
вършващ и онлайн търговия. След като 
инспекторите са посетили адреса, къде-
то се управлява фирмата, те откриват, че 
там няма регистриран обект по реда на 
Закона за храните, но не са предприели 
адекватни действия след това. Едва три 
месеца след извършване на проверката, 
и то по инициатива на търговеца, е пода-
дено заявление за заличаване на удосто-
верението за регистрация на обекта.

Друг пример за неадекватен контрол 
е случай за сигнал на потребител за нек-
тар от праскови, на чийто етикет е посо-
чено, че е произведен от биологично от-
гледани плодове, но в производството 
на продукта са изброени много участни-
ци – нектарът е произведен от един опе-

ратор по поръчка на друг, 
който използва концентрат 
от праскови на трети опера-
тор, като прасковите са про-
изведени от четвърти опера-
тор.

В доклада на Сметната па-
лата пише, че за втория при-
мер липсват доказателства, 
че от Отдел „Безопасност и 
качество на храни” (ОБКХ), 
към която е насочен сигна-
лът, е извършена проверка 
за това дали операторите, 
които са извършили произ-
водството на нектара и пло-
довия концентрат, са включени в сис-
темата за контрол и дали притежават 
валиден сертификат за операции с посо-
чения продукт.

От трети случай по сигнал за развале-
на биосалата от ОБКХ допуснали грешка 
и проверили друг артикул, който не от-
говарял на описанието в жалбата. В про-
верката по сигнала е привлечена и дру-
га областна дирекция за безопасност на 
храните, но поради несъответствието и 
недостатъчната първоначална инфор-
мация от жалбоподателя контролът и от 
двата отдела за безопасност на храните 
е извършен в неправилна посока. След 
предоставянето на допълнителни данни 
от жалбоподателя обаче не са предприе-
ти действия за извършване на други про-
верки по случая.

Ощетените потребители
Проверката на Сметната палата кон-

статира, че потребителите не са дос-
татъчно осведомени за изисквани-
ята за етикетиране и означаване на 
биологичните храни и начините за тях-

ното разпознаване. Липсва и информа-
ционна база данни на производители, 
преработватели и търговци на земедел-
ски биологични продукти и храни, които 
да дават необходимата прозрачност за 
клиентите.

Съществен пропуск за одиторите е, че 
липсва ефективен обмен на информация 
между контролиращите органи: МЗХГ, 
БАБХ и Държавен фонд Земеделие – Раз-
плащателна агенция, в случаите, когато 
са открити нередности.

Как реагира аграрното 
ведомство

В заключение на доклада пише, че 
след като е получен докладът на Сметна-
та палата и след направените препоръ-
ки, допуснати през периода 2015 - 2017 
г., в процеса на обсъждане са предпри-
ети мерки за отстраняване на установе-
ните пропуски и актуализация на норма-
тивната уредба и вътрешните правила и 
процедури. 

 Боряна Семкова
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Брой оператори в системата за контрол на 
биологичното производство

Източник: Аграрни доклади 2016 и 2017 г. на МЗХГ

БИО

 ЛИПСВАТ САНКЦИИ ПРИ ОТКРИТИ НАРУШЕНИЯ

При проверките одиторите не са открили актове за констатирани нарушения по Закона за 
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, а са издавани 
само предписания. По този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено наруше-
ние на императивна законова норма и не е реализирана предвидената санкция, пише в до-
клада на Сметната палата.

Експертите констатират, че процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност не е 
достатъчно ефективен, тъй като издаването им през по-голямата част от одитирания период 
е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури.

Според тях в някои случаи са издавани разрешения за контролна дейност, като кандидати-
те за това не са минали през необходимите процедури на одобрение, както и не отговарят 
на нормативни изисквания, защото не са предоставили необходимите за това документи. От 
Сметната палата са установили, че базата данни на лицата, които контролират дали се спазват 
правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не е достатъчно си-
гурна, за да се проследи тяхната дейност.

“Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци 
и преработватели), от една страна, а от друга, поражда риск от грешки при осъществяване на 
контрола в търговската мрежа от БАБХ ”, пише в одитния доклад. 

Извършени проверки от 
БАБХ на биологични храни в 

търговската мрежа
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2015 749 39 1 1

2016 632 18 3 3

*Актове за установяване на 
административни нарушения

**Наказателни постановления

Системата за надзор и контрол вър-
ху производството и търговията с био-
логични храни и продукти в България не 
защитава достатъчно интересите на по-
требителите. Това е основният извод от 
анализа на Сметната палата, която е на-
правила проверки на контролиращите в 
държавата лица и ведомства в периода  
1 януари 2015 – 30 юни 2017 г., предста-
вен в началото на месец август от одитна 
институция.

Една от основните причини за нега-
тивния извод на Сметната палата е, че 
контролът върху биологично произведе-
ните земеделски продукти и храни в тър-
говската мрежа не е достатъчно ефек-
тивен, тъй като липсва информация за 
всички обекти в страната, които търгуват 
с биологично произведени земеделски 
продукти и храни.

По неокончателни данни от МЗХГ то-
ва е сектор с годишен оборот близо 100 
млн. лв., който с всяка изминала година 
нараства благодарение не само на нара-
стващото търсене, но и на увеличаващи-
те се субсидии за насърчаване и подпо-
магане на биоземеделието. 

Заради това и броят на регистрирани-
те в Министерството на земеделието и 
храните (МЗХГ) биологични производи-
тели, преработватели и търговци посто-
янно се увеличава. За шест години (виж 
графиката) техният брой е нараснал се-
дем пъти – от 1054 през 2011 до 7262 към 
31.12.2016 г. Според източници от МЗХГ 
и през миналата година техният брой е 
увеличен, но все още няма окончателни 
официални данни.

Кой контролира
Изискванията на ЕС задължават вся-

ка от държавите членки да създаде сис-
тема за контрол и да бъдат определени 
компетентни органи, като по този начин 
се гарантира, че биологичните продукти 
се произвеждат в съответствие с изис-
кванията, заложени в правната рамка на 
Общността относно биологичното про-

изводство. В България контролът се осъ-
ществява от:

Министърът на земеделието и храни-
те е отговорен за провеждането на по-
литиката на качество съгласно Регла-
мент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 
юни 2007 г. Дейността на министъра на 
земеделието и храните се подпомага от 
постоянна междуведомствена консулта-
тивна комисия по биологично производ-
ство. 

Дирекция «Биологично земеделие и 
растениевъдство» в МЗХГ е компетентно 
звено при провеждане на политиката на 
ЕС и на националната политика в облас-
тта на биологичното земеделие, както и 
на надзора и контрола, включително и 
над контролиращите лица. 

Контролът за спазване на правилата 
за биологично производство, преработ-
ка, поставяне на задължителни знаци и 
търговия с биопродукти се осъществява 
от контролиращи лица. Те получават раз-
решения за дейността си от министъра 
на земеделието и храните според Закона 
за прилагане на Общата организация на 
пазарите на земеделски продукти на ЕС. 

Броят на служителите във въпросния 

отдел към МЗХГ, който пряко наблюдава 
този сектор, не се е променил от 2003-
2004 г., когато в България е имало реги-
стрирани около 200 биопроизводите-
ли и търговци. В края на 2017 г. техният 
брой е над 7500, алармират от фондация 
„Биоселена“. 

Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ) осъществява контро-
ла в търговската мрежа върху употреба-
та на термини и означения за биологи-
чен метод на производство, преработка 
и търговия с растения, животни и аква-
култури, растителни, животински проду-
кти, продукти от аквакултури и храни.

Одитът обаче установява, че БАБХ 
не контролира биологичните храни и 
продукти в заведенията за обществено 
хранене и онлайн търговията, тъй като 
липсват нормативни документи за това. 
От Сметната палата предупреждават, че 
липсата на контрол поражда риск в те-
зи обекти да се продават храни, които не 
отговарят на изискванията за биологич-
но производство, с което се ограничава 
ефектът от извършения контрол в тър-
говската мрежа. Самите производители 
на биохрани също алармират от години, 
че липсата на такъв контрол позволява 
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Ултраплитка обработка на 
почвата с

Ултраплитката обработка на почвата е обработка, при която се осъществява пълно накъсване на 
растителната маса по цялата работна ширина, при работната дълбочина от само 2-3сантиметра.

Защо е създадена 
ултраплитката обработка 

на почвата
През последните години се увелича-

ва необходимостта от все по-плитка об-
работка на почвата поради николко при-
чини:

Ползи 
Ултраплитката обработка на почвата 

подобрява хигиената на полето – оставя 
чистено полето след жътва. Поникване-
то на семената на плевелите се активи-
ра от светлината, което обуславя факта, 
че като цяло повечето култури покъл-
ват на плитка дълбочина на почвата. Ако 
са затрупани твърде дълбоко, тези се-
мена могат да останат в латентно със-
тояние в продължение на много годи-
ни. Например семената на маслодайната 
рапица могат да покълнат, след като са 
стояли 20 години в почвата. Дотогава те 
ще действат като плевелна култура в но-
вите посеви, намалявайки потенциала 
на добивите. Много плевели, например 
устойчивата на хербициди полска лиси-
ча опашка, също създават проблеми, ако 
са оставени в латентно състояние, нама-

лявайки добивите години наред. 
Ултраплитката обработка на 

почвата ще подобри вашия ре-
зултат, като същевременно води 
до намаляване на разходите. По-
малкото количество обработе-
на почва води до намаляване на 
разхода на дизел. Работата, съо-
бразена с биологията на расте-
нията, намалява разходите за 
препарати, като същевре-
менно подобрява хигиената 
на полето. В допълнение 
подобреното мулчиране 
на растителните остатъци ще 
ускори минерализацията.

История
През 1999 Väderstad поставя основи-

те на минималната обработка на почва-
та със създаване на сеитбено легло на 
само 5 сантиметра работна дълбочина 
с дисковия култиватор Carrier. Поради 
формата на стандартния диск тази кон-
цепция намалява възможността за пъл-
но нарязване на работна дълбочина по-
малка от 5 сантиметра. Ултраплитката 
обработка на почвата е последващото 
развитие на концепцията за минимална 

обработка на почвата.
На пазара има множество предложе-

ния за обработка с палцеви брани. Те имат 
предимството да разпространяват слама-
та, но не могат да се справят с големи ко-
личества растителни остатъци и са огра-
ничени в скоростта. 

През 2014 Väderstad представиха ра-
ботещата ултраплитко предна сечка 
CrossCutter, последвана от представено-
то през 2017 г. ново поколение дискове 
за ултраплитка обработка на почвата – 
CrossCutter диска. 

17 2018 СЕПТЕМВРИ  |





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

КЪДЕ СА МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ?

Фермите в Австрия стават все  
по-малко, но по-големи

ВИЕНА - СОФИЯ (ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

Придобиването на ферми (чрез покупка или аренда) води и до 
увеличаване на средната обработваема площ на стопанствата. 
По данни на Статистик Аустриа от 18,8 хектара през 1951 г. 
през 2016 фермите вече се разпростират на 45,7 хектара. За съ-
щото време броят им е намалял от 432 848 на 162 018. 

С други думи, ако през 2000 г. едно стопанство е произвеждало 
продукти за 67 души, днес то може да изхрани 130. „И докато по-
треблението на храна остава сравнително постоянно, то произ-
водството є се увеличава непрекъснато“, казва Зифер. Зеленият 
доклад на Министерството на земеделието показва, че обемът 
на продукцията е нараснал с около 7% за последните 15 години, 
докато за същото време броят на стопанствата е намалял с 
34%. Същевременно поради по-добрата храна и условия на гледане 
кравите например дават значително повече мляко – през 60-те 
години добивът годишно е бил 3000 кг, докато днес той достига 
10 000 кг.

Общата тенденция днес, и то не само в Австрия, е да намалява 
броят на малките фермери, но да се увеличава размерът на 
стопанствата. Внимателен преглед на статистическите данни 
обаче показва, че тя не се отнася за всички ферми. Голямото 
изключение са биостопанствата, чийто брой непрекъснато 
върви нагоре. От 1994 г., когато на пазара излиза първото 
биомляко, непрекъснато нарастват не само количеството и 
видът на продуктите, но и броят на фермите, които залагат 
на биопроизводството. Днес в Австрия те са 23 680, или с 6000 
повече спрямо 2000 г., а за седем години обработваемата площ 
се е увеличила от 455 000 на 634 000 хектара, сочат данните на 
сдружение „Био Австрия“. 

Кой иска да стане фермер
12-часов работен ден, почти никакво свободно време, крат-

ка ваканция. Погледнато отвън, така изглежда професията фер-
мер. За някои тя е крайно непривлекателна, за други – рабо-
та-мечта. Факт е, че все по-малко млади хора се решават да се 
отдадат на земеделие, а предпочитат да потърсят реализация в 
по-урегулирана професия с нормално работно време и гарантиран 
месечен доход. Тази промяна в обществените нагласи е и сред 
причините фермите да „умират“ – в един момент се оказва, че 
няма желаещи да поемат досегашния семеен бизнес.

Има, разбира се, и други случаи. Децата, израснали 
със спецификите на тази работа, без замисляне поемат 
управлението на фермата. Някои от тях дори решават да 
получат специално образование в тази област, за да бъдат 
подготвени за предизвикателствата на модерното земеделие и 
животновъдство. Защото днес само знания по агрономство не 
са достатъчни за успешното управление на фермата. 

Такъв пример е Йозеф Пайрлайтнер. За него водещ мотив 
да избере тази професия е независимостта, която тя дава. 
„Аз нямам шеф и мога сам да си организирам деня“, разказва 
26-годишният фермер пред австрийския вестник „Дер Щандард“. 
Стопанството му се намира във Вайстрах, село с около 2000 жи-
тели в областта Мостфиртел, провинция Долна Австрия. Той 
наследява фермата от своите родители и инвестира в нея 450 
000 евро – всички спестявания на семейството му. Целта е да си 
гарантира работа и през следващите години. Тогава Йозеф е едва 
20-годишен и трябва сам да вземе тежкото решение. Построява 

нови обори за кравите, механизира стопанството и скоро 
производството се удвоява. За да се справи с нарасналия обем 
работа, той разчита на техника – малък робот разнася храна-
та на кравите. „Струваше 22 000 евро, но върши чудесна рабо-
та“, аргументира инвестицията младият мъж. Машина се грижи 
и за почистването на помещенията на 58-те млечни крави и 36-
те телета. След преустройството на фермата става възможно 
едновременното доене на 10 крави, всичко е чисто и лесно за 
поддържане. 

„Моето поколение трябва да се занимава със сметки мно–го 
повече от предишните“, споделя младият мъж. Когато говори 
за своето стопанство, той звучи като мениджър на банка – 
трябва да намали разходите, да оптимизира добива на мляко, 
да рационализира използването на техниката. Днешните ферми 
се управляват като фирми и изискват повече калкулации и 
мениджърски подход към пазара. 

В Австрия има около 90 000 стопанства, чиито собственици 
имат друга основна работа и гледат на земеделието като на 
допълнителен бизнес. Голяма част от тях продължават тази 
дейност, защото им доставя удоволствие и така са свикнали, но 
чисто икономически усилията и времето не се изплащат.

Отказът на много фермери от работата на полето се 
отразява тежко не само на семействата, но и на самия регион. 

В места, където няма много възможности за реализация, ферме-
рите са последните стълбове на стабилност. Когато и те се 
откажат, мястото съвсем губи перспектива - мнозина напускат 
селото, магазините затварят. Но много региони успяват да се 
напаснат добре към тези структурни промени. Там фермите 
нарастват като обем и започват да дават работа и на външни 
хора. Някои се ориентират и към странични дейности, като 
селски туризъм например. „В нашето село затвориха пощата 
и банката, но животът продължава и ние трябва да бъдем 
много по-гъвкави и информирани, за да можем не само да се 
приспособяваме към промените, но и да ги предвиждаме“, убеден 
е Йозеф Пайрлайтнер. Той би бил щастлив и с няколко крави и ко-
кошки, но това няма да му дава възможност да се издържа. „Значи 
трябва да се учи и работи повече“, заключава той.

 Елица Ценова

Да си малък фермер в Австрия не е нито лесна, нито 
благодарна работа. Страната е предимно планинска, което 
означава, че много стопанства, разположени високо в 
планините, изискват къртовска работа, защото почти не се 
поддават на механизиране. Останалите трябва непрекъснато 
да търсят начини да осигурят крехкия баланс между вложения 
труд и средства и реалните приходи.

Промените в аграрния сектор, които експертите отчетливо 
наблюдават в последното десетилетие, засягат най-вече 
малките стопанства. Невидими поотделно, взети заедно те 
съставляват доста съществена част от австрийското селско 
стопанство. Числата обаче са категорични: През първите десет 
години на XХI век всеки пети фермер в алпийската република 
е спрял работа. В същото време бавно се свива и размерът 

на обработваемата земя. Между 2005 и 2010 г. са „изчезнали“ 
близо 15% от земеделските земи, или 115 000 хектара. „За да 
видите нагледно, представете си 200 000 футболни игрища“, 
пише в статията си „Кажи ми къде са фермерите“ блогърът 
Петер Фухс. В нея той разглежда ситуацията с малките 
фермери, които най-болезнено са засегнати от така наречените 
структурни промени. 

Световна тенденция с големи печеливши
Според Фухс, последиците от затварянето на малките 

стопанства ще се усетят особено ясно в средносрочен и 
дългосрочен план. В емоционалния си материал той насочва 
вниманието към големите корпорации, които по негово мнение 
са големите печеливши от ситуацията. „Въпреки че през 
последните години тенденцията да се консумира повече месо 
леко забави своя възходящ ход, животновъдите продължават да 

отглеждат голямо количество свине. Непрекъснато нараства 
и производството на мляко“, отбелязва редакторът на 
електронното издание Landschafftleben. На фона на тези кон-
статации интересен факт е, че обработваемите площи, кои-
то се използват за пасбища, на практика намаляват. Откъде 
тогава се осигурява достатъчно храна за животните (крави, 
свине, пилета)? Неговият отговор – импорт. В Австрия от 
години за свинете се внася соя от Южна Америка. Както пи-
ше Фухс: „Намаляването на обработваемите земи е световна 
тенденция, която продължава за сметка на екологията и 
малките фермери. Големите печеливши са мултинационалните 
концерни.“

Малцина си задават обаче въпроса какво се случва с площите, 
които вече не се обработват. Те бързо обрасват в безразборни 

храсти и дървета. Алпийският пейзаж, който привлича 
милиони туристи всяка година в Австрия, губи от своето 
очарование. Именно тази връзка между туризма и работата 
на малките стопани в планинските райони често не се оценява 
от градския човек, който не разбира огромното количество 
тежък труд, който фермерите полагат ежедневно. 

Една от последиците от затварянето на малките ферми е 
лишаването от храна, произведена на полето. Така потреби-
телите пазаруват все повече вакуумираните зеленчуци в супер-
маркетите и постепенно забравят естествения вкус на про-
дуктите. 

Производството на малките фермери заема едва 1,5% от 
БВП на държава като Австрия, но зад тази малка цифра се 
крият много повече проблеми и много по-сериозни последици, 
отколкото си представяме днес, пише в заключение Фухс.

По-малко, но по-големи стопанства
По-аналитичен поглед към ситуацията дава внимателен 

преглед на цифрите. Ако проследим статистиката, ще видим 
пряката връзка между намаляващия брой на фермерите и увели-
чаващия се размер на стопанствата.

Селскостопанската работа сама по себе си не се е променила 
значително през вековете – хранене на животните, доене, сеит-
ба, жътва. Това, което обаче се променя, е начинът, по който 
се извършват тези дейности. Фермерите вършат все по-малко 
работа с ръцете, защото големият дял се поема от машините. 
Ключовата дума тук вече е ефикасност – и по отношение на до-
бивите, и по отношение на използване на техниката. 

За разлика от Петер Фухс, Йозеф Зиферт от Селскосто-
панската камара има по-прагматично обяснение на намаляващия 
брой фермери – той говори за структурни промени в секто-
ра и пояснява, че „когато един земеделец умира и няма кой да на-
следи стопанството, това означава, че съседната ферма ста-
ва по-голяма.“ 
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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

160 000 € (

СЕРВИЗИРАНИ МАШИНИ  
ВТОРА УПОТРЕБА С ГАРАНЦИЯ  
ЗА КАЧЕСТВО ОТ РИМЕКС

ПРЕДСЕЗОННА ОФЕРТА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИЗИНГ

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

АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през 
октомври 2018 г.

4 - 7 октомври, Виена, 
Австрия 
Панаирът Apropos 
Pferd 
В продължение на 26 години па-
наирът Apropos Pferd е място за 

среща на 30 000 любители на коне, които могат да се запознаят 
с последните тенденции в отглеждането, храненето на коне и 
конния спорт. За 20-и път ще се състои и международният тур-
нир по скокове с препятствия. В панаира ще участват над 250 
изложители.

https://bit.ly/2wcmbZR 

5 - 7 октомври, 
Краков, Полшa 

Изложение по градинарство, 
лесовъдство и зоология
Есенно изложение по градинарство, лесовъдство и зоология 
ще събере производители на декоративни растения, гради-
нарско оборудване, семена, торове, материали за овощарство, 
лесовъдство, оформление на паркове, специалисти по отглеж-
дането на малки животни и производители на храна за тях. 
По време на изложението ще има и базар, който ще предлага 
всичко необходимо за градината.

centrumtargowe.com.pl 

9 - 12 октомври, Москва, Русия.  
АГРОСАЛОН
Международното специализирано изложение на селскостопан-
ска техника АГРОСАЛОН е единственото в Русия, което предста-
вя продукция от цял свят и се провежда веднъж на две години. 
Изложението включва експозиция на селскостопанска техника –  
трактори, комбайни, почвообработващи машини, техника за 
наторяване и защита на растенията. Изложението предлага 
още широка бизнес и образователна програма, която включва 
десетки семинари, майсторски класове и конференции с учас-
тието на руски и чужди експерти. Най-новите образци на сел-
скостопански машини участват в конкурса за иновационна тех-
ника и са отличавани със златни и сребърни медали. Уникален 
по своя характер е и тест драйвът на самоходна селскостопан-
ска техника.

www.agrosalon.ru 

9 - 13 октомври, Бурса, 
Турция  
BURTARIM 2018
В този период едновременно ще 

се състоят BURTARIM 2018 – 16-ти международен панаир за 
селско стопанство, семепроизводство и млечна индустрия, и 
11-ти международен панаир за животновъдство и оборудване. 
Двата панаира са платформи, на които местни и чужди произ-
водители обменят опит в сферата на земеделската техника, жи-
вотновъдството, овощарството и растениевъдството.. 

burtarim.com 

11 - 13 октомври, 
Юваскила, Финландия 
KoneAgria
KoneAgria е всеобхватно земедел-

ско изложение за селскостопански специалисти. През 2018 г. 
темата на изложението в Юваскила е животновъдството и съ-
пътстваща техника и услуги. Ще бъде представено и оборудва-
не за производство на сено и фураж.

www.koneagria.fi 

11 - 13 октомври, Рига, 
Латвия 
27-мо международно 
изложение
27-мо международно изложе-
ние за земеделие, лесовъдство, 

транспортна техника в земеделието, което предоставя раз-
нообразни възможности за селскостопански специалисти да 
намерят информация, материали, нови идеи за всекидневна-
та работа и практически решения. Всяка година изложението 
привлича между 8000 и 10000 специалисти, които идват да ви-
дят представеното от 200 изложители. Сред организаторите е 
Министерството на земеделието на Латвия.

www.aml-ramava.lv

24 - 27 октомври, 
Кремона, Италия

Международното изложение за млечно 
говедовъдство 
Международното изложение за млечно говедовъдство вся-
ка година събира най-добрите международни марки в секто-
ра, които са близо 1000. През 2017 г. изложението събра 61 841 
посетители професионалисти. Всяка година в рамките на изло-
жението се състои се състои конкурс за производителите на 
животни от породата Холщайн. Около 400 животни от най-до-
брите италиански ферми представят най-добрите постижения 
на генетиката в сферата на млечното говедовъдство.

www.fierezootecnichecr.it
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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

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.
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РЕКОЛТАТА

По-ниски добиви и влошено 
качество на пшеницата през 2018

за сметка на загуба на класове и по-слабото наливане на зърното 
(по-малко абсолютно тегло). В зависимост от времето и степента 
полягането може да намали добива до 30 - 50%. Величината на за-
губата зависи от стадия на растеж. Преди цъфтежа положението на 
стъблото може да се възстанови  и да се изправи, ако условията на 
средата се подобрят. Ако това не стане, се получават деформирани 
класове със спаружени семена. Полегналите късно след цъфтежа  
посеви не могат да се изправят. 
Полягането обикновено причинява неравномерна зрялост, по-ви-
сока влажност на зърното (необходимост от сушене) и загуба на 
качество вследствие на преджътвеното кълнене, намаляване на 
хектолитровото тегло. При ечемика се влошава качеството на мал-
ца. Съчетанието на полягане с преджътвено кълнене на клас може 
са намали добива и качеството катастрофално. Полягането увели-
чава нападението от болести вследствие на по-влажния микро-
климат в полегналите посеви. 

Преджътвеното кълнене на клас
Преджътвеното кълнене  на семената (ПЖК или PHS - Pre Harvest 
sprouting) се получава, 
когато жътвата на зре-
лите посеви се забави 
и в резултат на продъл-
жителни и многократни 
дъждове или тежки ро-
си семената започват да 
покълват върху класа. 
ПЖК е един от важните 
фактори за величината 
и особено за качество-
то на пшеницата в много райони и страни на света с чести валежи 
през лятото по време на жътвата. В такива страни по селекционен 
път са създадени сортове с удължен период на следжътвен покой 
на семената, който  противодейства на ПЖК. В съвременната на-
ша селекция устойчивостта на пшеницата към ПЖК не е била цел, 
очевидно с презумпцията, че при по-сухите условия по време на 
жетвата и бързото прибиране на реколтата с комбайни този пока-
зател не е особено важен. 
Размерът на ПЖК е променлив по години в зависимост от метео-
рологичните условия. По-големият брой цикли на навлажняване и 
сушене, каквито се получиха през лятото на тази година, увелича-
ва размера на ПЖК. 

Пшенични сортове с различна степен на 
преджътвено кълнене

Количеството вода, което зърненият клас може да погълне, зави-
си от морфологични ха-
рактеристики на житни-
те класове. Тук се отнасят 
наличие и дължина на 
осили, форма и ъгъл на 
класа, твърдост на плеви-
те и оцветяване на зър-
ното. Пшеничните ли-
нии с изправени класове 
са предпазени повече 
от поглъщане на влага в 
сравнение с извитите, вследствие на което са по-малко податливи 
на кълнене. Сортовете и линиите с по-малка плътност на плевите 
позволяват по-лесно проникване на вода в семената в сравнение с 
тези с голяма плътност. Безосилестите сортове и тези с къси осили 
приемат по-малко влага и са изложени по-малко на ПЖК. Бялозър-
нестите пшеници като правило са по-чувствителни на ПЖК в срав-
нение с червенозърнестите.
ПЖК причинява по-малък добив вследствие на намаленото хек-
толитрово тегло, както и ограничени възможности за използване 
на пшеницата, дължимо на влошеното качество на зърното. Реду-
цираният добив в съчетание с влошеното качество могат да бъ-
дат причина за големи финансови загуби на фермерите. ПЖК на-

малява не само добива, но влошава силно качеството на зърното, 
брашното и хлебопекарните качества. Тестото от прораснали се-
мена губи своята сила и еластичност вследствие на разпадане на 
скорбялата, хлябът има по-малък обем, по-голяма плътност и леп-
лива структура.

Преджътвено кълнене на полегнал посев
Много важен фактор, 

определящ размера 
на ПЖН при различни-
те сортове, е продъл-
жителността на т.нар. 
следжътвен покой. 
Това е генетично обу-
словеният период след 
жътвата, необходим за доузряване, преди да бъде възможно 
покълване на семената. Обикновено при нормална жътва то-
ва става при съхранение на зърното след жътва в зърнехрани-
лищата. Сортовете с кратък следжътвен покой покълват лесно 
още на нивата върху класовете при забавена жътва и валежи.

Неколкократно повтарящите се валежи могат да влошат ка-
чеството на пшеницата до такава степен, че да ограничим из-
ползване на зърното само за фуражни цели, с което се нанасят 
тежки финансови загуби на производители и преработвате-
ли. Дори използването на силно прораснало зърно за фураж е 
свързано с определени рискове за продуктивността и здравето 
на животните.

Черни петна по зърното и почерняване на 
посеви

Почерняването на 
класовете се причиня-
ва от голям брой сап-
рофитни или слабо па-
разитни гъби (плесени), 
някои от които  са па-
тогени и могат   да ре-
дуцират кълняемостта 
или да увеличат случа-
ите на фузариоза по се-
мената.

П о в ъ р х н о с т н и я т  
растеж на плесените 
само по плевите влияе 
слабо на добива и ка-
чеството на зърното, 
но влошава външния 
вид на посева и пазар-
ната стойност на семе-
ната. При продължава-
що влажно време и закъсняваща жътва плесените навлизат във 
вътрешността  на зърното, с което се редуцират масата на зър-
ното и хектолитровото тегло. Силно заразените семена имат 
понижена кълняемост, по-слаба кълняема енергия и  от тях се 
получават слаби и  болни растения. Хранителните и фуражни-
те продукти от такова зърно  имат неприятен цвят и миризма 
и могат да предизвикат болестни състояния на хората и живот-
ните, ако се консумират в големи количества.

В следващи статии ще бъдат третирани въпросите за загуби-
те на добив и качество при прибиране и съхранение на рекол-
тата.

 Проф. дсн Петко Иванов

Необикновените по продължителност и количество валежи 
през юни и юли забавиха жътвата и застрашават  добива и 
качеството на пшеницата, които през пролетта бяха про-
гнозирани като много добри.
През последните години след 2001 в ЕС и България се наблюдава 
тенденция за повишени и стабилни добиви от пшеницата и изоб-
що на зърнените култури. През 2017 г. се получи рекордна рекол-
та пшеница в съчетание с добро качество. През настоящата година 
също се очертаваше  силна реколта на зърно, въпреки че посеви-
те се формираха при изключително динамични и често екстремни 
метеорологични условия. . 

Общи условия за реколта 2018-2019 г.
Ранното прибиране на масовите предшественици през 2017 по-
ощри ранна септемврийска сеитба  извън оптималните срокове 
на много места в страната, често съпроводена с високи сеитбени 
норми. Това предизвика силно сгъстяване на тези посеви От дру-
га страна, валежите  през октомври забавиха и удължиха  сеитбата 
през ноември до началото на декември. Пшениците влязоха в зи-
мата незакалени и неяровизирани. Като се изключат ниските тем-
ператури в началото на януари 2018 г., зимата беше необичайно 
мека, но с големи температурни колебания в широки амплитуди на 
денонощие и във временни интервали. При тези условия се създа-
доха условия за изтощаване на посевите и акумулиране на инфек-
циозна зараза на различни болести..
Пролетта се оказа необичайно хладна с чести валежи, съпроводе-
ни с бури, наводнения и преовлажняване, които забавиха изпъл-
нението на  ранните пролетни грижи за посевите – азотно торене, 
внасяне на хербициди и фунгициди, както и сеитбата на ранните 
пролетни култури. Условията обаче бяха много динамични и раз-
лични по райони в страната. Докато в Северозападна България ва-
лежите бяха по-чести и изобилни, в Източна България - по-умере-
ни, в Добруджа и района на Бургас дори на места имаше периоди 
със засушаване.
 Градушките започнаха рано през март, продължиха до август с го-
ляма интензивност и обхват, причинявайки  големи поражения. Те-
зи условия благоприятстваха нападенията от болести (жълта ръж-
да и ранен листен пригор, по-късно кафява ръжда и брашнеста 
мана, евентуално на фузариоза по класа). 
 Прекомерната гъстота на посевите,  азотния дефицит, продължи-
телната зимна вегетация и големите температурни колебания при-
чиниха  изтощаване на част от посевите и редуциране на продук-

тивния им потенциал. Относително ниските температури през юни 
и юли, съпроводени с чести валежи, отложиха и удължиха жътва-
та до втората половина на август и допринесоха за понижаване на 
добивите.

Ранни прогнози
До приключване на настоящата статия няма официална прогно-
за или окончателни оценки  на държавни и научни институции за 
крайната величина - добивите от пшеница през 2018 г. До началото 
на жътвата доминираха мненията, че есенните посеви са в добро 
или много добро състояние и ще се получат добиви, доближава-
щи се до рекордната реколта от 2017-2018 г. При откриването на 
жътвата през юни министър Порожанов, а впоследствие и негов 
заместник  прогнозираха добри добиви, близки до миналогодиш-
ните
По-късно Центърът за икономически изследвания САПИ оцени, че 
средният добив ще бъде намален с около 15% в сравнение с 2017 
г. – от 6.1 на 5.2 млн. тона. След това в хода на жътвата, която все 
още не е приключила, последваха редица сигнали от зърнопроиз-
водители и местни медии за намалени добиви и влошено качество 
на зърното, които ставаха все по-тревожни с времето, достигащи 
до 30-50% от миналогодишната реколта. Тук ще се спрем на някол-
ко фактора, които допринесоха за намаляване на добивите и вло-
шаване на качеството през 2018, а именно: полягането на посеви-
те, преджътвеното кълнене на клас и почерняването на зърното и 
посевите.
Проблемите за качеството, свързани с прибирането и съхранение-
то на реколтата, ще бъдат обект на следващи статии.

Полягане на посевите
Полягането на есенните посеви е важен фактор за величината „до-
биви от пшеница“, специално при приложението на интензивни 
технологии за оптимална или максимална продуктивност. Преко-
мерно сгъстените посеви, резултат от ранна сеитба с повишени 
сеитбени  норми на азотно торене, в съчетание с чести, продъл-
жителни и обилни валежи през пролетта са основните фактори за 
полягането на есенните посеви през настоящата година.
По принцип се различават два основни типа полягане – ранно ко-
реново и късно стъблено. Кореновото полягане, наричано чес-
то биологично, обикновено става в ранния растежен период и се 
изразява в накланяне на стъблото над възела на братене. Стъб-
леното полягане става по-късно, след изкласяването, когато 
стъблата станат  по-крехки и неустойчиви  с нарастващото тегло на 
класа. При него се пречупват стъблени междувъзлия, докато коре-
ните са задържани здраво в сухата почва.
Полягането обикновено се причинява от комбинация на морфоло-
гични (структурни) и екологични фактори. То може да бъде резул-
тат на неблагоприятни външни условия като силни ветрове, изо-
билни валежи или градушка. Има обаче конкретни причини, които 
определят риска от полягане. Те могат да бъдат групирани в някол-
ко направления: сортова специфика, почвени условия, торене, се-
итба и фитосанитарно състояние на посевите.

Късното полягане беше по-често през настоящата 
година

Полягането винаги има отрицателно влияние върху добива. 
То изменя растежа и развитието, влияе на цъфтежа, препятства  
фотосинтезата и  способността на растението да усвоява вода и 
хранителни вещества от почвата. Намалението на добива е главно 

Фиг. 3. Нападнати от черни плесени клас 
и семена на пшеница

30 | АГРОБИЗНЕСЪТ 31 2018 СЕПТЕМВРИ  |





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

 Плътност на зърното, определящо  мелничния добив
 Действително протеиново съдържание
 Повреди от метеорологични условия 
 Съдържание на счупени, смачкани или зелени съсухрени  семе-

на
 Замърсяване с чужди семена
 Присъствие на несмилаеми материали (плява, бели празни 

класове и др.)
 Заразени семена (плесени, насекомни полски или складови 

вредители)
 Съдържание на влага.

Някои от признаците, считани  по принцип за генетич-
но обусловени, могат да бъдат модифицирани под влияние 
на сезонни промени или почвени различия (например доби-
вен потенциал и съдържание на протеин). Чрез селекция се 
създават сортове, приспособени към специфични условия 
на отглеждане (). Производителите трябва да бъдат уве-
рени, че използват сортове, подходящи за условията на да-
ден район.

Производствени фактори, влияещи на качеството
Качеството на пшеницата може да се влияе в различни 

стадии  от технологията на отглеждане
Дата на сеитба. Много ранна сеитба през септември, 

особено ако е съчетана с високи сеитбени норми, има за ре-
зултат прекалено гъсти посеви, които са уязвими на во-
ден дефицит, полягане и болести. Влошават  се два основни 
компонента на добива – големина на класовете и маса на се-
мената, и са понижени качествените показатели. Късната 
сеитба през ноември-декември обикновено води до редки и 
небратили посеви с дребен клас, уязвими на зимни повреди, 
с незадоволителен добивен потенциал и понижено качест-
во Тези ефекти са по-силно изразени в районите, изложени 
на силен воден стрес (суша).

Сеитбена норма. Много ниските сеитбени норми мо-
гат да доведат до формиране на по-едри класове с по-големи 
семена. Обратно, много високите норми обикновено при-
чиняват  по-дребно зърно  с влошени  млевни качества. Тези 
ефекти се усилват от суша, болести и полягане.

Полягане на посева. Ранното полягане може да доведе 
до малки класове с дребни семена, докато по-късното поля-
гане води до сбръчкване на семената, намаляване на хекто-
литровото тегло и влошаване на млевните качества.

Наличието на хранителни вещества - Независимо от 
това дали се отнася до съдържанието на хранителни еле-
менти на почвата или на внесени с минерални или органич-
ни торове, тяхната наличност и количество влияят сил-
но върху количеството и качеството на пшеницата. Оп-
тималното съдържание и съотношението между основни-
те макро- и микроелементи осигуряват висок и стабилен 
добив с добро качество

Азотното торене е особено важно, тъй като азотът 
е най-дефицитният и важен хранителен елемент изобщо в 
земеделието. Оптимизирането на торовата норма и начи-
нът на внасяне са основни изисквания за получаване на ви-
соки и качествени добиви. Ниските норми водят до посе-
ви с малък продуктивен потенциал, ниско протеиновото 
съдържание. Прекалено високите норми причиняват преко-
мерен вегетативен растеж и сгъстяване и полягане на по-
севите,  нападение от болести и уязвимост на стресови 
фактори. Освен торовата норма значение има и времето 
на азотното торене. По-ранното есенно торене води до 
по-високи добиви, но с по-ниска протеинова концентрация 
на зърното. Късното азотно торене след вретенене има 
за резултат по-високо протеиново съдържание, но с по-ни-
ски добиви.

Периодът на наливане и зреене на зърното. Продъл-
жителността  и условията на този период след прецъфтя-
ване е от голямо значение за формиране на качествено зър-
но и висок добив. Ако периодът е три-четири седмици при 
условия на  умерено висока температура до 25 - 30о С и от-
съствие на почвена и атмосферна суша, добрата реколта с 
качествено зърно е до голяма степен гарантирана.

Съдържанието на влага на зърното при жътва.  
Преждевременната жътва преди достигането на восъчна 
или пълна зрялост при влажност на зърното над 15 - 20% 
обикновено е следвана от по-ниски добиви, тъй като не е 
достигнато максималното сухо тегло на зърното... Мно-
го ниската влажност на зърното при закъсняла жътва мо-
же да понижи силно добива и да влоши качеството чрез за-
губа на класове и зърно и вреди, причинени от преджътве-
но покълване в класа. 

 Проф. дсн Петко Иванов
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Фактори за качество на пшеницата
Пшеницата е най-важната култура за българското земеделие с основен принос за неговата 

производителност и експорт. Наред с обема на производството много важен фактор 
е качеството на продукцията. Известно е, че обикновено голяма част от 

българската пшеница се окачествява като некачествена за 
производството на хлебни изделия, отнася се като „фуражна” 

и е силно конкурирана от пшениците на Украйна и Русия.

РЕКОЛТАТА

Реколтата пшеница от 2017-2018 г. беше рекордна в по-
следните години като количество и качество. До начало-
то на юни т.г. производители и специалисти прогнозира-
ха, че през 2018 г. ще  се получат близки по размер и качест-
во добиви. По-късно обаче се оцени и първите резултати 
от жътвата показаха,че новата реколта ще бъде по-слаба и 
с по-лошо качество. Това се дължи на неблагоприятни фак-
тори през голяма част от вегетацията, преди всичко на 
изключителни по количество и честота валежи през юни 
и юли в съчетание с екстремни и силно променливи темпе-
ратури. Обикновено за земеделието е получаването на раз-
лични добиви като количество и качество на различни мес-
та в една и съща година и  на едно и също място в различ-
ни години. Вследствие на това разбирането на фактори-
те, определящи добивите и качеството на пшеницата, е 
особено важно.

Определение и компоненти на качеството
Понятието качество на пшеницата има различен смисъл 

в зависимост от положението и ролята на отделните ин-
дивиди в пшеничната верига – от производството до кон-
сумацията. Например мнението на производителя на пше-
ница за качествена пшеница може да бъде много  различно в 
сравнение с това на търговеца, производителя на хляб или 
крайния консуматор.

Характеристиките, оказващи влияние върху качество-
то на пшеницата, могат да бъдат категоризирани най-об-
що в три основни групи. Първата група са тези, които са 
присъщи на културата пшеница, т.е. са генетично обусло-

вени. Втората група включва тези показатели, които се 
влияят повече от характера на сезоните или районите на 
култивиране, а третата – производствени фактори, влия-
ещи на добива и качеството му.

Генетично  обусловени фактори
Тук се отнасят следните характеристики

 Потенциален добив на зърно с определено съдържание на 
протеин

  Тип или качество на протеина 
 Свойства на скорбялата (вискозитет на макароните, 

структура на хранителните продукти)
 Устойчивост към стресови фактори (температурен и во-

ден стрес)
 Твърдост на зърното
 Висок млевен добив на зърното
 Устойчивост към преджътвено покълване
 Цвят на семенната обвивка 

Известни са големите добивни и качествени различия 
между съвременни сортове на обикновената пшеница (Trit-
icum aestivum), твърдата пшеница (Tr. durum) и стари-
те видове пшеница - лимец (Tr. monococcum), спелта (Tr. 
spelta) и др. В сортовата листа на българските пшеници 
има много висококачествени сортове, съчетаващи добив 
и качество. 

През последните години в страната навлязоха много 
чужди сортове, предимно от европейски произход, които 
изместиха голяма част от българската селекция. Невинаги 
обаче продуктивността, качеството и особено устойчи-
востта към стресови фактори са ясно и добре характе-
ризирани. Това е особено важно за интродуцираните чуж-
ди сортове, характеризирани с висок продуктивен потен-
циал, но създадени при други климатични условия, при не-
достатъчно изяснено  отношение към основни и екологич-
ни условия (климатични и почвени) и технологични факто-
ри (торене, растителна защита, посевни норми и др.). 

Сезонни качествени показатели
 Здравина и зрелост на зърното
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Дъждът вдигна цената на зеленчука
Неблагоприятното време от нача-

лото на юни с висока влажност и по-ма-
лък брой слънчеви дни засегна производ-
ството на зеленчуци, очаква се по-сла-
ба реколта от полското производство 
спрямо миналата година, оплакаха се зе-
медески стопани. Заради това цените 
се повишиха, подкрепиха ги от Центъ-
ра за икономически изследвания в селско-
то стопанство (CAPA) към Институ-
та по аграрна икономика. Техните пред-
варителни данни към първата десет-
дневка на август показват спад в про-
изводството и стабилен ръст на цени-
те. По-късно от Министерството на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ) 
опровергаха и производителите, и СА-
РА, тъй като последните окончателни 
данни на Агростатистиката показаха, 
че въпреки лошото време добивите са 
нараснали значително на годишна база.

Добивите
По предварителни данни на САРА 

общото производство на домати през 
2018 г. се очаква да намалее до  145 хил. 
т, или приблизително с 9% по-малко 
спрямо реколтата през 2017 г. Междин-
ните окончателни данни на Министер-
ството на земеделието, храните и го-
рите обаче показват, че към 16 август 
са прибрани 44 734 т домати при сре-
ден добив 1894 кг/декар, като на годиш-
на база (спрямо същия период на 2017 
г.) нарастването е с 91.5% на прибра-
ната реколта и с 50.7% на средния до-
бив. Предстои прибирането на рекол-
та от около 17 000 дка домати. При 
пипера нарастването е по-слабо – само 
с 3.4%, до 9902 т на прибраната рекол-
та, а при ръст на средния добив с 1.1% 
- до 635 кг/дка.

Пак по данни на Агростатистиката 
на МЗХГ засадените площи с домати са 
38 796 дка, което е със 7.5% повече спря-
мо същия период на 2017 г., докато пло-
щите, които са засети с пипер, намаля-
ват с 4.7 на сто, до 27 868 дка.

Предвижданията на САРА за пипе-
ра са за реколта от 55 хил. т. От три-

те култури пиперът е с най-големи коле-
бания на добивите, защото най-голяма 
част от това производство се реализи-
ра на открито.

Според прогнозата на САРА произ-
водството на краставици през 2018 г. 
се очаква да е в рамките на около 58 хил. 
т. Отбелязаният през 2017 г. ръст в 
количествата от открити площи ще 
претърпи най-сериозен спад и от 15 хил. 
т може да спадне на около 9 хил. т (по-
нижение с 40%).

Цените
По последни данни на Държавната 

комисия по стоковите борси и тържи-
щата (ДКСБТ) към 24 август цените на 
доматите и чушките, отглеждани на 
открити площи, се понижават, но въ-
преки това остават най-високи за по-
следните 5 години.

С 16% се е понижила цената на до-
матите от полето за седмица и вече е 
1,00 лв. за килограм на едро, при 1.19 лв./
кг през седмицата, която завърши на 17 
август. Оранжерийните поевтиняват 
по-слабо – със 7.4%, до 1.20 лв./кг при 
1.49 лв./кг до 17 август. За сравнение - 

бюлетинът на ДКСБТ от 2013 г. за края 
на август показва, че тогава оранжерий-
ните домати са стрували 0.79 лв./кг, 
от откритите площи – 0.73 лв./кг.

С 2 стотинка са поевтинели краста-
виците от оранжерии, които по тър-
жищата се предлагат по 1.20 лв./кг спря-
мо 1.22 лв./кг на 17 август, или спад на 
цените с 1.6 на сто. Преди пет години 
оранжерийните  краставици са струва-
ли 0.85 лв./кг. При полските крастави-
ци разликата е по-малка, тъй като през 
последната седмица на август цената на 
краставици от открити площи е 0.92 
лв./кг, или с 18.6% поевтиняване спря-
мо 1.13 лв./кг седмица преди това. През 
последната седмица на август през 2013 
г. полските краставици са стрували 0.90 
лв./кг.

Разнопосочна се оказа цената на пипе-
ра – зеленият е поскъпнал с 5.2%, до 1.01 
лв./кг спрямо 0.96 лв./кг на 17 август, 
докато червеният е поевтинял с 6.8%, 
до 1.30 лв./кг спрямо 1.46 лв. на 17 ав-
густ. Преди пет години цената на зеле-
ния пипер е била по-евтина в края на ав-
густ - 0.98 лв./кг.
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Къде сме ние на 
международния пазар

Митническите данни за износа на 
пресните зеленчуци за периода януари – 
май 2018 потвърждават извода на МЗ-
ХГ, че неблагоприятните метеороло-
гични условия не са се отразили небла-
гоприятно, както твърдят производи-
телите. През първите пет месеца на на-
стоящата година са изнесени 25 866 т 
пресни зеленчуци, което представлява 
нарастване с цели 79.8% спрямо същия 
период на 2017 г., когато е отчетен екс-
порт на 14 388 т. При вноса също има 

леко нарастване, но несравнимо с това 
на износа. За периода януари – май 2018 
г. са внесени 141 850 т пресни зеленчуци, 
или нарастване с 6.4% спрямо същия пе-
риод година по-рано, когато е отчетен 
внос на 133 300 т.

Последните обобщени данни за 2017 
г. показват, че България е сред първи-
те 43 страни в света -  износителки на 
двата най-продавани зеленчука на све-
товните пазари, доматите и чушките. 
Според специализирания сайт World Top 
Exports Българи по износ на домати за-
ема 43-то място в света с пазарен дял 
от 0.1% и с обем 8.2 млн. долара. Гло-
балните продажби от износ на дома-
ти в света възлизат на 8,9 млрд. дола-
ра и като стойност износът на черве-
ния зеленчук се е увеличил средно с 0,8% 
за всички страни износителки от 2013 
г. насам, когато доставките на домати 
са били оценени на 8,8 млрд. долара. Са-
мо за изминалата година износът на до-
мати се е повишил с 3% спрямо 2016 г.

По континенти европейските стра-
ни отчитат най-висока стойност за 
изнесените домати през 2017 г. с прат-
ки в размер на 4,4 млрд. долара, или 
49,1% от световния износ. Северноаме-
риканските износители заемат пазарен 
дял от 30,3%, а азиатските доставчи-
ци - 12,2%. По-малките проценти са от 
Африка - 7.8%, Латинска Америка с из-
ключение на Мексико, но в това число 
Карибите, са 0.6%, а от страните от 
Океания 0.1 на сто.

Първите 15 държави по износ на до-
мати (виж таблицата) са реализирали 
92,5% от целия износ по стойност през 
2017 г. Сред най-бързо растящите изно-
сители на домати от 2013 г. насам са: 
Азербайджан (нарастване с 281,9%), Ки-
тай (+157%), Португалия (+73%), Маро-
ко (+34,5%) и Холандия (+16%). Страни-
те, които отчитат спад в продажби-
те си на домати на международните па-
зари, са Полша (-40.4%), Италия (-35.5%), 
Йордания (-29.5%), Турция (-25.8%) и Ис-
пания (-13.8%).

Данните на World Top Exports показ-
ват още, че международните продажби 
от eкспортирания в света сладък пи-
пер (наричани още камбани) възлизат 
на 4,9 млрд. долара през 2017 г. Тази сума 
представлява нарастване средно с 4.5% 

спрямо сумата през 2013 г., но износът 
на пипер през 2017 е спаднал с 2.2% спря-
мо 2016 г.

През миналата година страните от 
Европа са изнесли най-много пипер на 
обща стойност 2,7 млрд. долара, или 
повече от половината (53,2%) от об-
щия световен износ. България е на 40-о 
място в света с обем 3.6 млн. долара и 
пазарен дял от 0.1%.

На второ място по континенти е 
Северна Америка - 30,9%, докато 11,1% 
от световните пратки са от азиатски 
износители. По-малки проценти идват 
от Африка (3,3%), Латинска Америка с 
изключение на Мексико, но включител-
но Карибите (1,2%) и Океания, водени 
от Нова Зеландия и Австралия (0,4%).

По стойност първите 15 държави 
(виж таблицата) са реализирали 91,4% 
от износа на чушки в света през 2017 
г. За последните пет години, от 2013 
насам, по темп на нарастване на изно-
са на пипер са: Китай (+130,9%), Маро-
ко (+109,9%), Виетнам (+56,5%) и Йор-
дания (+53,5%).

Помощи за 
производителите на 

зеленчуци ще има
Преди дни земеделският министър 

Румен Порожанов обсъди с производи-
тели нотифицираните от България 
промени в схемите за обвързано произ-
водство след 2019 г. Тогава стана ясно, 
че зеленчуците ще бъдат разделени в че-
тири групи в зависимост от разходи-
те или себестойността им. Във всяка 
група са зеленчуци с относително равни 
разходи.

„Целта е по-справедливо разпределе-
ние на бюджета, така че обвързаната 
подкрепа да покрива еднакъв процент 
от разходите за производство“, каза 
след срещата пред журналисти Поро-
жанов.

За полските зеленчуци се получава по-
голямо с 11,52% подпомагане. Затова и 
оранжерийните производители ще по-
лучат с 1,2 млн. лв. по-малко, които се 
прехвърлят към полското производ-
ство. Въпреки това според разчетите 
на МЗХГ при оранжерийното производ-
ство делът на обвързаната подкрепа е 
по-висок - 21,13%.

Таблица  
Най-голeмите износители на домати  

през 2017 г.

Страна Обем ($) Пазарен дял

Холандия 2 млрд. 22.20%

Мексико 1.9 млрд. 21.90%

Испания 1.1 млрд. 12.70%

Мароко 578 млн. 6.50%

Канада 416 млн. 4.70%

Франция 374 млн. 4.20%

САЩ 333.7 млн. 3.80%

Белгия 304.4 млн. 3.40%

Турция 290.4 млн. 3.30%

Йордания 223.1 млн. 2.50%

………

43. България 8.2 млн. 0.10%

Източник: World Top Exports

Таблица  
Най-голeмите износители на пипер  

през 2017 г.

Страна Обем ($) Пазарен дял

Испания 1.4 млрд. 22.40%

Холандия 1.1 млрд. 21.60%

Мексико 984.7 млн. 19.40%

Канада 353.2 млн. 4.60%

САЩ 231.7 млн. 4.60%

Мароко 154.7 млн. 3.00%

Израел 105.5 млн. 2.10%

Турция 96.4 млн. 1.90%

Южна Корея 91.1 млн. 1.90%

Китай 81.6 млн. 1.60%

………

40. България 3.6 млн. 0.10%

Източник: World Top Exports
 Боряна Вулова
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Фарс, или как се доставят тестове за чума

Преди това въпросът има или ня-
ма чума бе зададен на министъра на зе-
меделието в предаване от сутреш-
ния блок на bTV. Водещият попита: 
„За Болярово имахте ли положител-
ни проби?“ Отговорът беше: „За Бо-
лярово в едно от стадата имаше съм-
нителна проба.” И от съмнения, но 
без доказателство, през юни и юли бя-
ха избити хиляди овце и кози, най-ма-
совото избиване на дребни преживни 
животни за последните две десетиле-
тия в България.

Откъде е тръгнала чумата
По време на пресконференцията за 

пореден път бе изнесена пълна инфор-
мация за действията на институци-
ите с цел ограничаване на чумата по 
дребните преживни животни. Най-
неочаквано д-р Илиев каза, че чумата 
по овцете и козите може би е тръг-
нала от детски фестивал в Боляро-
во. От Агенцията по храните обаче 
все още имали само подозрения за ин-
формацията. Става въпрос за Нацио-
налния детски събор „Върбова свирка 
свири», посветен на странджанския 
фолклор, проведен на 2 юни в Боляро-
во, близо до границата с Турция от 
9,30 до 18 часа.

Така объркването става пълно, за-
щото според ветеринари подобно за-
боляване на животни в изключител-
ни случаи може да се предава от хора 
или храни, а най-сигурният начин бил 
чрез животни. Все още няма потвър-
дена официална информация, че фести-

валът, на който са присъствали над 
1000 българи и турци, е използван, за 
да се докарат животни от южната 
ни съседка. 

Зараза не е установена


„Пред столичен ежедневник 
бившият директор на 
областната дирекция 

по контрол на храните в 
Кюстендил Първан Дангов заяви, 

че чума по дребните преживни 
животни категорично няма. 

„Клиниката (болно животно –  
бел. авт.), за която всички 

говорят, може да се дължи на 
поне 10 други заболявания, 

включително и син език, но не и 
на чума“, посочва ветеринарят. 
Той е категоричен, че ако само 

едно животно от стадо със 
100, е било заразено, на третия 

ден 50 ще се разболеят.


Пак според стандартите на Све-

товна организация за здраве на жи-
вотните при заболяването PPR 
смъртността е 90% след първите 
пет дни. „Първите, които трябваше 
да умрат, са козите на баба Дора (виж 
миналия брой на Агробизнесът – бел. 
авт.), а те живяха 23 дни след като 

излезе положителната проба“, напом-
ня Дангов.

БСП поиска оставки
Разкритие на опозицията показа, че 

на 6 юни тази година аграрният ми-
нистър Порожанов променя заповед, 
с която акредитира Националния ди-
агностичен научноизследователски ве-
теринарномедицински институт да 
извършва диагностика на болестта 
чума при дребни преживни животни. 
На 19 юни, само две седмици по-късно, 
съответният институт вече излиза 
с първите проби, с които е „откри-
то“ това заболяване в село Воден, за-
явяват от БСП. Това е и поводът ле-
вицата да поиска оставката на ми-
нистър Порожанов, тъй като с не-
гово знание е проведена „акцията сре-
щу чумата, за да се прикриват получе-
ни субсидии от фиктивни земеделски 
стопани и източването на пари от 
бюджета». Лидерът на БСП Корнелия 
Нинова дори обяви, че е дала Порожа-
нов на прокуратурата, което предиз-
вика веднага ответна реакция на ГЕРБ 
в защита на земеделския министър. 
Председателят на ПП ГЕРБ Цветан 
Цветанов определи  действията на 
Нинова като „поредната є отчаяна 
акция, породена от завист от посе-
щението в България на председателя 
на групата на ЕНП в ЕП Манфред Ве-
бер, който в присъствието на преми-
ера Бойко Борисов заяви, че България 
категорично трябва да влезе незабав-
но в Шенген“.

Около повторните проби, изпра-
тени за изследване във френска лабо-
ратория, и резултата от тях, който 
показва, че заразени животни в 10-ки-
лометровата зона няма, се появи и ед-
на реплика, изпусната навярно по не-
внимание по време на пресконферен-
ция в Министерството на земеделие-
то, храните и горите (МЗХГ): „… в мо-
мента са летните отпуски и по бюра-
та има двама-трима специалисти“. В 
същото време обаче новият замест-
ник-министър на земеделието доц. д-р 
Янко Иванов, най-вероятно също без 
да иска, определи най-точно ситуаци-
ята: „Връхлита ни африканска чума по 
свинете и това ме притеснява пове-
че, защото се разпространява по сто-
тици начини.“

Или казано по друг начин: щом ре-
сорният зам.-министър се притесня-
ва, означава, че нещо в държавата по 
проблема с чумата по животните не 
е наред. Най-вероятно като повечето 
чиновници и държавата си е взела от-
пуска по време на чума, т.е. оставила е 
проблема на произвола на съдбата.

Болката на стотиците стопани 
от региона на Странджа и други мес-
та в страната заради избитите им 
животни все още поради неясни кри-
терии стана повод и за политически 
престрелки между управляващи и опо-
зиция.

В интерес на истината не бива с 
лека ръка да се обобщава, че ситуаци-
ята е лесна за решаване, но е редно да 
се каже, че държавните институции – 
Българската агенция за безопасност на 
храните (БАБХ) и съответните ди-
рекции и специалисти в аграрното ве-
домство, оставят хората в неведе-
ние. И най-важният въпрос, на който 
няма отговор, е: Защо животните са 
умъртвени без причина?

Тяхното евтаназиране започна, пре-
ди да има резултати от официални 
проби за наличие на заболяването PPR 

(чума по дребните преживни живот-
ни) според стандартите на Светов-
на организация за здраве на животни-
те. В тези стандарти пише, че вете-
ринарните власти в страните член-
ки (България е член) обявяват, че има 
заболяване PPR „след потвърждение за 
наличие на инфекция с вируса на PPR 
или антиген, специфичен за вируса, не-
зависимо от проявата на клинични 
признаци и патологоанатомични на-
ходки“.

Има или няма чума
Дори и след отрицателните про-

би от френската лаборатория от 
10-километровата зона, където бя-
ха умъртвени животни през юли, ос-
тана да виси без отговор въпросът: 
Има или няма чума? На пресконферен-
ция в МЗХГ, свикана по повод появи-
ла се на 20 август информация, в коя-
то се посочва за източник БАБХ, че 
няма чума по дребните преживни жи-
вотни и повторните проби са отри-
цателни, министърът на земеделието 
Румен Порожанов каза: „Това, че са от-

рицателни, показва, че на този етап 
нямаме разпространение на болестта. 
Те са различни от пробите, свързани 
с 5-те огнища, в които  беше устано-
вено заболяването, и положителни-
те проби бяха потвърдени от френс-
ката лаборатория.“ За министъра по-
важно било какво ще покажат проби-
те от 20-километровата карантинна 
зона около огнищата на чума в Стран-
джа, обявена през юни. Взетите око-
ло 8000 проби от 36 населени места в 
Ямболска област в края на юли са даде-
ни на сертифицирани лаборатории в 
пет страни от ЕС, едната от които 
отново е във Франция.

„Ако няма нови положителни про-
би, може да се предприемат поетап-
ни действия за освобождаване на об-
орното гледане на животни в засегна-
тите общини и пускането им на па-
ша, а впоследствие да се направи иска-
не за вдигане на възбраната за търгу-
ване с животински продукти от 7-те 
общини“, обясни директорът на БА-
БХ Дамян Илиев.

 ФАРС, ИЛИ КАК СЕ ДОСТАВЯТ ТЕСТОВЕ ЗА ЧУМА

Близо две седмици преди да стане ясно, че с пробите от овце и кози нещо не е наред и вместо положителни, те били отрицателни, 
лъсна още едно чиновническо недоглеждане. Спечелената от компютърна фирма обществена поръчка за доставка на тестове за чу-
ма след намесата на премиера Борисов беше спряна. Без никакво притеснение пред журналисти изпълнителният директор на БАБХ  
д-р Дамян Илиев каза: „Преди малко се чух по телефона с премиера и той ми каза „прекъсваш поръчката и се оправяш с помощ от 
партньорите в ЕС“. Прекъсвам поръчката.“ В отговор на въпрос той допълни, че Бойко Борисов не му е поискал оставката. „Само той 
може да ми я поиска“, уточни изпълнителният директор на БАБХ.

За доставчик е избрана след договаряне, което означава, че не е имало други кандидати, новорегистрираната фирма „Глобул вижън 
2018” ЕООД с 500 лв. капитал, чийто основен предмет на дейност е свързан с компютърни части, а 28-годишният ú едноличен собстве-
ник Никола Явахчов работи на наказателен паркинг на Центъра за градска мобилност в София. Пред журналисти той каза, че е атаку-
ван от конкуренти и заради това е спряна обществената поръчка.

Прогнозната цена на поръчката е близо 336 хил. лв. без ДДС, но преди да бъде избрана, „Глобул вижън 2018” представя пълномощ-
но от 01.08.2018 г. да регистрира и продава продуктите на IDvet Genetics, Франция, предмет на обществената поръчка. Заради това и  
БАБХ е поканила точно тази фирма за участие в процедурата. „Към тази дата няма друга фирма, която да е представила пълномощно 
за трите кита от този производител“, пише в официалната позиция на БАБХ по случая.
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ОСП

Европейската комисия представи 
предложенията си за промени в ОСП

ТЕ СРЕЩАТ КРИТИКА И ПРИТЕСНЕНИЯ СРЕД ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС

жава. Предложението за прогресивно на-
маление на размера на всички директни 
плащания, които определено стопан-
ство може да получи за дадена кален-
дарна година в диапазона от 60 000 до 
100 000 евро и пълното им ограничава-
не над 100 000 евро, обаче среща особе-
но остра критика от повечето държа-
ви. Фермерите смятат, че така техни-
ят доход, който и сега е близо 40% под 
средния за ЕС в други сектори, ще бъде 
допълнително намален. Тези опасения се 
потвърждават и от Farm Europe - сдру-
жение, специализирано в проблеми на аг-
рарните стопанства. Според неговите 
изчисления доходите на фермери-
те ще намалеят с 16 до 20%, 
което би могло да доведе 
до масово оттегляне от 
сектора. 

Що се отнася до 
развитието на сел-
ските райони, коми-
сията предлага нама-
ление до 10% в бю-
джета, като всяка 
държава сама ще ре-
ши как да запълни от-
ворилата се дупка. Имай-
ки предвид, че почти всички 
обществени бюджети са под ог-
ромен натиск, не е ясно как държави-
те членки ще съумеят да отговорят на то-
ва предизвикателство. Не случайно част от европей-
ските държави начело с Франция и Германия се обединиха в иска-
не за запазване на сегашните нива на бюджета на ОСП.

Климатичните промени и ОСП
Предложените съкращения в бюджета и измененията в моде-

ла на работа неминуемо ще доведат до трудности в изпълнение-
то на целите, посветени на климата. Според неправителстве-
ни организации, свързани с опазването на околната среда, увели-
чаването на самостоятелната воля на страните членки ще до-
веде до подкопаване на европейския ангажимент по Парижкото 
споразумение.

В същото време комисията е заложила по-високи цели, ангажи-
рани с екологични и климатични действия. За да бъдат постиг-
нати, ще се разчита на два вида мерки – задължителни и такива, 
базирани на стимули: директните плащания ще бъдат обуслове-
ни от по-високи екологични и климатични изисквания; всяка дър-
жава ще трябва да предложи еко схема за подкрепа на фермерите, 
финансирана от техните национални директни плащания; мини-
мум 30% от националните дялове за селско развитие трябва да 
бъдат посветени на екологични и климатични мерки; близо 40% 
от целия бюджет на ОСП се очаква да бъде разходван за дейнос-
ти, свързани с опазването на климата.

В тази връзка директорът на DG AGRI отбелязва, че страхо-

вете от ренационализация и повече 
гъвкавост на държавите идва от фа-
кта, че изходна точка за дебата е се-
гашната политика, а не визията как-
во искаме да се случи в бъдеще. За мно-
го от наблюдателите озеленяването 
на ОСП трябва да бъде неразривно 
свързано с иновациите. „Ние не мо-
жем да гледаме на климатичните про-
мени само през призмата на техно-
логиите. Трябва да променим сами-
те себе си и да приемем, че живот-
новъдството е един от най-големи-
те източници на вредни емисии. Ако 
не променим аграрния сектор струк-

турно, а не технологично, няма 
да можем да отговорим на 

нашите международни 
ангажименти”, убеден 

е Кох-Ахелпьолер, 
шеф на брюкселския 
офис на Bayer. 

Иновации
Европейската 

комисия е реши-
ла да задели близо 

10 млрд. евро за из-
следвания и иновации 

в областта на храните, 
агробизнеса, селското раз-

витие и биоикономиката. То-
ва решение се посреща с одобрение 

от биотехнологичната индустрия, която 
от години настоява за имплементиране на повече научни 

достижения във фермите. Тези стъпки ще са особено обсъжда-
ни през следващите години, тъй като не всички иновации се по-
срещат с единодушно одобрение от заинтересованите страни. 

Американски протекционизъм
Увеличаващият се протекционистки натиск на американ-

ската администрация не може да не засегне начина на работа на 
ОСП. Така например американското правителство е готово да 
наложи такси на испанските маслини, след като откри, че те са 
по-евтини от местната продукция. Притесненията на европей-
ската администрация, че американците могат да използват кон-
кретния случай и срещу всяка друга стока, идваща от Стария 
континент и произведена с подкрепата на европейски субсидии, 
са напълно основателни.

Очевидно е, че следващите месеци ще бъдат изключително на-
прегнати, а преговорите относно новата ОСП – горещи. Нами-
рането на решение, което да удовлетворява всички страни и да 
работи дългосрочно, ще е трудно, но повечето експерти се на-
дяват поне да се заложи на визионерския поглед и дългосрочната 
перспектива. ОСП трябва да започне да обслужва повече фер-
мери, да бъде по-достъпна и гъвкава и да подкрепя инициативи, 
свързани с опазването на климата и околната среда.

 Елица Ценова

Селското стопанство изпълнява множество обществени функции 
– то произвежда храна, но също и биомаса и други енергийни 

източници, има своя дял в опазването на климата и природата, 
отговаря за домашните животни, но и за съхраняването на редица 

културни традиции и обичаи. Този сектор оказва влияние върху 
множество социални и икономически структури, което определя и 

неговото значение в цялостната политика на Европейския съюз.

От 1962 г. основните правила в аграрния сектор на държа-
вите от Евросъюза се определят от Общата селскостопанска 
политика (ОСП) – система от субсидии и програми, насочени 
към фермерите. Досега тя успяваше да осигури стабилен доход 
на заетите в земеделието и животновъдството и да гаранти-
ра достатъчно количество качествена храна на пазара. В също-
то време нейните разпоредби, а и основните є принципи, в го-
лямата си част вече не са адекватни на съвременните нужди и 
изисквания на обществото и икономиката. „ОСП е нееднород-
на, неефикасна и остаряла. Тя трябва да бъде радикално промене-
на, за да получаваме достатъчно качествен продукт за парите, 
които се влагат в селското стопанство“, се казва в независимо 
проучване, публикувано на страницата на EuroActive.

ОСП поглъща близо 40% (за сравнение - през 70-те години то-
зи процент е бил 70) от целия бюджет на ЕС, като за седемго-
дишния период 2014 - 2020 са заделени приблизително 408 млрд. 
евро. Само този факт е достатъчен, за да предизвика основа-
телна критика и внимателно вглеждане в резултатите и при-
надената стойност от похарчените пари. Затова и всяка про-
мяна в нейните правила е истинско предизвикателство за данъ-
коплатците, получателите на субсидиите и дори европейски-
те институции. ОСП често е била обект на реформи (1990, 
2003, 2013 г.), но в последните години цялостно преосмисляне 
и промени станаха особено наложителни. Най-чести са призи-
вите за опростяване на правилата и намаляване на бюрокраци-
ята, свързана с получаването на субсидии.

През юни 2018 г. Европейската комисия най-после предста-
ви дългоочакваните планове за ОСП в следващия бюджетен пе-
риод, а именно 2021 - 2028. В светлината на Брекзит, появили-
те се нови приоритети, свързани с европейската сигурност и 
миграцията на Стария континент, ЕК предлага съкращаване на 
бюджета за селско стопанство с 5%. Този факт веднага предиз-
вика вълна от недоволство сред всички засегнати ползватели. 

Въпросът е дали така предлаганите промени ще успеят да га-
рантират доход на фермерите и същевременно да помогнат за 
постигането на целите във връзка с климатичните промени.

Нов модел на прилагане на по-опростена ОСП
Най-остри са критиките към предлагания нов модел, който 

предоставя на държавите членки повече свобода да имплемен-
тират своя „собствена“ ОСП, съобразена с нуждите на кон-
кретната страна. Някои виждат в тази стъпка опит да се „на-
ционализират“ общите европейски правила, но комисията смя-
та, че така се постигат модернизиране и опростяване на по-
литиката. Фил Хоган, комисар по земеделието и развитие на 
селските райони, е убеден, че, осигурявайки истинска субсидиар-
ност за държавите членки, ще може да се постигне по-гъвкав аг-
рарен сектор, както и да се подобри състоянието на околната 
среда и да се работи успешно по целите, свързани с климатич-
ните промени. 

Държавите ще изготвят своите национални стратегии, 
които ще трябва да бъдат съобразени с общите цели, поставе-
ни от ЕС. Всеки план ще бъде одобряван от комисията, за да се 
осигурят съгласуваност и защита на отделните пазари, като в 
същото време представянето на държавите ще бъде обект на 
стриктен контрол. „Ще изискваме ОСП план от всяка държа-
ва заедно с детайлен анализ на предлаганите мерки за осъществя-
ване на общоевропейските цели и финансовото осигуряване на 
тези мерки. Тези планове ще бъдат одобрявани от комисията, 
за да се подсигури равномерно разпределение“, казва комисар Хо-
ган в интервю за EuroActiv.

Европейският парламент обаче не вижда това предложение 
в позитивна светлина. Аграрният комитет подчертава, че вся-
ка допълнителна субсидиарност трябва да бъде придружена от 
поддържането на строга обща регулаторна рамка, а това още 
повече ще бюрократизира 

ОСП, вместо да внесе очакваното облекчаване и 
опростяване.

За да осигури допълнителна гъвкавост в прилагането на на-
ционалните стратегии, комисията ще предоставя възможност 
за трансфер на 15% от средствата по ОСП между двата стъл-
ба – директни плащания и селско развитие. В резултат директ-
ните плащания няма да намалеят с повече от 4% за всяка дър-

Директните плащания няма да намалеят 
с повече от 4%. Предложението за 
прогресивно намаление на размера 

на всички директни плащания, които 
определено стопанство може да получи 
за дадена календарна година в диапазона 

от 60 000 до 100 000 евро и пълното им 
ограничаване над 100 000 евро, обаче 

среща особено остра критика



40 | АГРОБИЗНЕСЪТ 41 2018 СЕПТЕМВРИ  |





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Зърненофуражните култури в ЕС-28 и 
България

тенденция за намаление площите с ечемик 
за сметка на царевица в райони с благопри-
ятни почвено-климатични условия. Ечеми-
кът е предпочитан в по-сухи райони, слаби 
и плитки почви и големи надморски висо-
чини.

ОВЕС 
Овесът е типична ранна пролетна култу-

ра с по-големи изисквания на влага от дру-
гите зърненожитни култури. Разпространен 
е предимно в Европа. Страда от високи тем-
ператури и суша по време на наливане на 
зърно, което е причина за ниските добиви 
у нас. Има по-скромни изисквания към по-
чвено плодородие в сравнение с пшеница-
та и ечемика.

Овесеното зърно се характеризира с 
много добре балансиран аминокиселинен 
състав, отсъствие на глутен и високо съ-
държание на витамини от групите А, В, Е и 
К. Подходящ е за страдащи от глутенова не-
поносимост и е незаменим фураж за млади 
разплодни животни и състезателни коне. 
Овесеното брашно, ядки и грис намират на-
растващо приложение за диетично хране-
не. Подходящ е за производство на ранен 
зелен фураж в смес с бобови култури.

Световното производство на овес е отно-
сително малко в сравнение с предшества-
щите култури – само 23.5 млн. тона. Сумар-
но ЕС е най-големият производител на овес 
с 8.2 млн. тона (34.9 %), с по-широко при-
ложение в по-северните страни и райони – 
Полша, Финландия, ОК и Полша (таблица 5) 
заедно обясняват близо половината (8.5%). 
Площите с овес в България намаляват око-
ло 4-кратно - от 711 хил. дка през 1970 до 

240 хил. през 2017 г. За същия период до-
бивите нарастват от 138 на 240 кг/дка, но 
не могат да компенсират намалението на 
производството от 98.3 на 31.8 хил. тона.

РЪЖ
Ръжта е важна култура основно в райо-

ни с неблагоприятни условия за пшеница 
– бедни почви с кисела реакция и студен 
климат. Ръженият хляб се цени заради ди-
етичните и много добри вкусови качест-
ва, специфичен аромат и съдържание на 
незаменими аминокиселини и витамини 
А, В и Е. Характерни за ръжта са силната 
братимост и бързото начално развитие. 
Прибрана във фаза изкласяване, ръжта 
е много ценен зелен фураж за ранно из-
хранване на животните. Сламата е по-гру-
ба и се използва за постеля на животните, 
за рогозки и други изделия.

Ръжта е невзискателна към почва и се 
развива добре и на по-леки почви с кисе-
ла реакция. Има мощна коренова система, 
отглежда се на почви, където други култу-
ри не виреят. Не се напада от главни, вслед-
ствие на което семената не се обеззаразя-
ват.

В България ръжта е подценена култури 
през последните десетилетия, което поста-
вя под съмнение състава и качеството на 
широко разпространения „ръжен” хляб в 
търговската мрежа. За периода след 1970 
г. площите с ръж са намалели около 3 пъти 
– от 221 на 82 хил. дка, а производството на 
зърно близо 2 пъти – от 27.9 на 15.2 хил. то-
на. За същия период средните добиви са на-
раснали от 126 на 210 хил. тона.

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ В 
СТРАНИТЕ НА ЕС-28

Процентното съотношение между петте 
зърнени култури в част от страните на ЕС е 
отразено във фиг. 6. Пшеницата е домини-
ращата култура. Тя представлява повече от 
50% от зърненото производство във Фран-
ция, ОК, България, Чехия, Швеция, Латвия и 
Холандия , но е под 40% в Италия, Испания, 
Унгария, Австрия, Гърция, Финландия и Лит-
ва. 

Царевицата е доминираща сред зърне-
ножитните култури в Италия, Румъния, Ун-
гария и Гърция, но има малко значение за 
по-северните страни Швеция, Латвия, ОК, 
Германия, Полша и Дания. Почти напълно 
отсъства в ОК, Швеция, Финландия и Литва.

Ечемикът е доминираща зърнена жит-
на култура във Финландия и Литва, добре 
представен е - с над 30% - в Дания, Швеция, 
Испания и ОК и най-слабо - в Австрия, Бъл-
гария, Латвия и Холандия.

Относително повече ръж се отглежда в 
Полша и Германия, по-слабо в Унгария, Да-
ния, Австрия и Литва, следвани от Унгария, 
Дания и България, и отсъства напълно във 
Франция, ОК и Холандия 

 Проф. дсн Петко Иванов

АНАЛИЗЪТ 2

В предшестваща статия на беше анализи-
рано производството на общо на зърно от 5 
основни зърненожитни култури и отделно на 
пшеницата в страните на ЕС-28. В настоящата 
статия се прави анализ на зърненофуражни-
те житни култури, включващи царевица, ече-
мик, овес и ръж. Общото, което ги обединява, 
е използването им като фураж за животни-
те. Необходимо е предварително уточне-
ние, че понятието зърненофуражни култури 
има условен характер. В чуждата литература 
обикновено се използва съчетанието Coarse 
grain”s (едри или груби зърнени) с презумп-
цията, че тези култури са с по-груби и едри 
семена. Това не е съвсем точно, тъй като са-
мо царевицата има определено по-едри зър-
на от пшеницата. От друга страна, тези култу-
ри освен като фураж за домашните животни 
намират пряко приложение и за хранител-
ни и технологични цели. Много народи из-
ползват царевицата като основна храна и за 
производство на различни хранителни и тех-
нически продукти (спирт, скорбяла, глюкоз-
но-фруктозен сироп, пуканки др.). Ечемикът 
е основната суровина за производство на би-
ра. От овес се произвеждат редица диетич-
ни хранителни продукти, а от ръж – диетичен 
хляб и качествено уиски. От друга страна, го-
ляма част от произвежданата в света пшени-
ца се продава и се използва като фуражна.

Сумарно в света и ЕС-28 зърненофураж-
ните култури превъзхождат по площ и про-
изводство пшеницата. На фиг. 1 е показано 
съотношението между пшеницата и зърне-
нофуражните култури в света. Според USDA 
(Американския департамент по земеделие) 
през 2017 г. глобалното производство в све-
та на зърнени житни култури е 2029.9 млн. 
тона, от които 736.3 млн. тона (36.3%) са пше-
ница и 1293.6 млн. тона - зърненофуражни 
култури (67.7%) от (67.7%). Царевицата е ли-
дер в световното зърнено производство с 
51.9% от общото зърно и 81.5% от зърнено-
фуражните.

ЦАРЕВИЦА
Царевицата е основна зърненофуражна 

култура, но същевременно с многостран-
но хранително-продоволствено и техни-
ческо използване. По площи в света тя е на 
трето място след пшеницата и ориза, но по-
ради високия добивен потенциал е на пър-
во по производство на зърно. Основна-
та част от царевичното зърно (около 60-70 
%) се използва като фураж, а остатъкът -  
като храна на човека в някои страни и раз-
нообразни технически цели, основно за ета-
нол за консумация и биоетанол, скорбяла, 
олио, биогорива и др. 

Като южна култура с голям биологичен 
потенциал царевицата има повишени изиск-
вания към почвено плодородие, температу-
ра и вода, което предопределя разпределе-
нието на културата по страни и райони. 

Глобалното производството на цареви-
ца през 2017 г. е 1054 млн. тона. Най-големи-
ят производител и износител са САЩ с 361.5 
млн. тона (34.2%), следвана от Китай с 225 
млн. тона (21.3%), Бразилия с 96.0 млн. Су-
марно ЕС-28 е на 5-о място с 61.5 млн. тона, 
или само 5.83% от глобалното производство.

Производството на царевица в страни-
те от ЕС през 2014 г., когато е получен най-
висок добив в България, е представено във 
фиг. 2. България е на 8-мо място след Фран-
ция, Румъния, Унгария, Италия, Германия, 
Испания и Полша.

Площите, добивите и производството на 
царевица в България варират в широк ин-
тервал по периоди. През 70-те години на 
миналия век царевицата заема над 6 млн. 
дка, през 80-те - над 4 млн., минимумът от 3 
млн. е през 2005 г., а след 2010 г. г. се устано-
вява между 4.0 и 4.6 млн. дка. Средните до-
биви варират от минимума 176 кг/дка през 
2005 до максимума от 786 кг/дка през 2014 
г., а производството – от 0.7 до 3.14 млн. тона 
за същите години. Варирането в средни до-

биви и производство е зависимо основно от 
наличието на влага в критичните периоди на 
културата – изметляване, опрашване и нали-
ване на зърно. В няколко страни, където ца-
ревицата се отглежда предимно на поливни 
земи (Гърция, Испания, Франция, Германия), 
добивите надминават 1000 кг/дка. 

ЕЧЕМИК 
Ечемикът е втората по значение зърнено-

фуражна култура в света, ЕС и България. Зър-
ното на ечемика е много добър по качество 
фураж (подобрява качеството месо при уго-
яване). По-ниското съдържание на белтъчи-
ни го прави незаменима суровина за про-
изводство на бира. Ечемичната слама е с 
по-голяма хранителна стойност от пшенич-
ната и се приема охотно от животните. Пора-
ди по-късия вегетационен период ечемикът 
е по-добър предшественик от пшеницата 
и може да се използва като втора култура 
за зелено изхранване или силаж. Притежа-
ва много голяма пластичност и широко гео-
графско разпространение. Отглежда се ус-
пешно както в сухите полски райони, така и 
на по-големи надморски височини. 

Сумарно ЕС-28 е най-големият произво-
дител на ечемик в света с 61.3 мл. тона (42% 
от глобалното), следван от Русия, Австралия, 
Украйна и др. Производството на ечемик в 
страните на ЕС-28 е представено във фиг. 3. 
Най-големите производители са Франция, 
Германия, ОК и Испания, които заедно дават 
61.0% от общото производство на ЕС-28. Бъл-
гария с 690 хил. тона е едва на 16-о място. 

Характерно е голямото вариране на пло-
щи, добиви и производство на ечемик в Бъл-
гария по години и периоди. През 1975 г. от 
5.7.млн. дка и среден добив от 296 кг/дка са 
получени 1.7 млн. тона зърно. През 2017 г. 
производството е само около 0.6 млн. тона 
- от 1.28 млн. дка и среден добив 463 кг/дка. 

Ечемикът и царевицата са конкурентни 
като зърненофуражни култури. Съществува 
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Фиг. 1. Производство на зърно от житни култури в 
света през 2017 г. - млн. тона
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Фиг. 2. Производство на царевица в страни на ЕС-28  през  2014 -  
млн. тона
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Фиг. 6. Структура на зърното от житни култури в страни на ЕС-28  
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

MADE IN ITALY
Интересна програма за 

професионалисти
Interpoma обогати своята 

програма със серия екскурзии, 
предназначени за професионали-

стите в областта на производ-
ството на ябълки и за представи-

тели на медиите с цел да се популяризи-
рат усъвършенстваните производствени методи, използ-
вани в района Алто Адидже, и да се демонстрират високо-
технологичните системи за преработка.

Планирани са общо девет дневни обиколки, три от  
които ще се проведат в четвъртък, 15 ноември, пет - в 
петък, 16 ноември, и една в последния ден, събота, 17 но-
ември. Наред с традиционните обиколки на био производ-
ствата тази година вниманието привличат иновационни-
те турове и турът Мелинда. Организаторите дават въз-
можност да се разгледат някои иновации в хранителния 
сектор - една преди обед и друга – следобед. NOI Techpark, 
технологичният парк на Алто Адидже, който обединява 
бизнеса, изследователите и студентите с цел да генерират 
иновации, ще покаже работата на новосъздадените компа-
нии в сектора на хранителните технологии, автомати-
зацията, зелените и алпийските технологии. В събота су-
тринта ще бъде редът на тура Мелинда - обиколка на „под-
земните килии“ - огромни галерии, издълбани в скалата, 275 
м под повърхността, които се използват за съхраняване на 
ябълки.

Що се отнася до 

традиционните обиколки
първите две ще бъдат за всеки, 
който е заинтересуван да научи 
повече за био производството; 
те ще се провеждат паралелно на 
първия ден рано сутринта. Дес-

тинацията ще бъде Вал Веноста - 
район, където традиционно се от-

глеждат ябълки, с общо представяне 
на околната среда, обиколка на коопера-

тива Vi.p Laces Bio кооперация и друга обикол-
ка на био градина за ябълки.

Третият и последен тур в четвъртък е насрочен за сле-
добед и включва Laives, където ще бъде представена обща 
презентация, последвана от две обиколки -  първата в ябъл-
ковата ферма в района, и втората - в кооператива VOG 
Products -иновативен бизнес за преработка на плодове от 
Алто Адидже и Трентино.

В петък в 8.30 ч. ще започне обиколката в района на 
Бронзоло, по време на която ще има посещения на коопера-
тива Grufrut на Consorzio VOG и фермата за ябълки в Ма-
гре. Очаква се турът да завърши с 12 ч. на обед.

Последните два тура ще се проведат едновременно (от 
13.30 до 17.00 ч.). Единият се насочва към Вилпиано с оби-

колка на ябълково стопанство в Болцано и компания «Егма/
Фруктос Меран», специализирана в преработката и марке-
тинга на плодове. Другата  следобедна обиколка ще бъде в 
Лана с посещение на ябълкова градина и контролна станция 
с оборудване за пръскане.

Всяка обиколка струва 80 евро (включително и билет за 
влизане в търговския салон) на човек, а резервациите вече са 
достъпни онлайн на официалния уебсайт: www.fierabolzano.
it/interpoma/en/tour.htm.

„Екскурзиите на Interpoma, обяснява Томас Мур, ди-
ректор на Фиера Болцано, се подобряват всяка година 
от гледна точка на съдържание и идеи от реален инте-
рес за производителите на ябълки, тъй като те пред-
лагат възможност да се видят някои от най-напредна-
лите техники за производство и преработка на ябъл-
ки в действие. Решихме да предложим тази изключи-
телно динамична гама от екскурзии през 2018 г., за 
да задоволим разнообразието от интереси в сектора.“

Наградите
Най-добрите новости в технологиите и оборудването 

за производство на ябълки и обработка след прибиране на 
реколтата могат да се състезават за «награден пакет» на 
стойност 5000 евро

Технологията ще бъде истинският герой на Interpoma 
2018. За първи път организаторът на изложбата Fiera 
Bolzano в партньорство с Факултета по наука и техноло-
гии на Свободния университет в Болцано и италианското 
дружество за градинарство и наука SOI ще представи На-
градата за технологии Interpoma.

„Наградата, обяснява Томас Мур, директор на Fiera 
Bolzano, има за цел да привлече вниманието към тех-
нологиите и оборудването, показани на изложението, 
които са най-иновативни и оказват най-голямо влия-
ние върху техниките за отглеждане на ябълки и за за-
щита на растителните култури и фазата след приби-
ране на реколтата. С техническата и научната под-
крепа на нашите партньори в тази инициатива ние 
се стремим да възнаграждаваме технологичните ино-
вации, които ще подобрят рентабилността, качест-
вото на ябълките, безопасността на работниците и 
екологичната устойчивост на производствения про-
цес.“

Фокусът тази година е върху  
биоябълките

„Устойчивост в производство-
то на ябълки: органично и интег-
рирано производство“ е темата 
на сутрешната сесия на „Ябъл-
ката по света“ - международ-
ния конгрес, който се провежда 
по време на Interpoma, единстве-

ното международно изложение за 
ябълки, което ще се проведе в експо 

центъра Фиера Болцано, Италия, от 
15 до 17 ноември.

Конгресът ще разисква редица различни проблеми, свър-
зани с модерното производство на ябълки и неговите перс-
пективи както от агрономична, така и от технологична 
гледна точка. По-конкретно разговорите по време на су-
трешната сесия на втория ден ще се отнасят основ-
но до проучване на биологичното и интегрирано-
то производство. Развитите страни са водещи 
производители и потребители

В световен мащаб Европа и Северна Амери-
ка са пазарите, които отчитат най-голямо-
то увеличение на биологичното производство. 
Устойчивостта, опазването на ресурсите и 
екологичната отговорност все още не са стана-
ли силните страни в други области на развития 
свят. Когато разглеждаме по-специално Европа, стра-
ните, които консумират най-много биоябълки, са Германия 
и Франция. Освен тях добре се развиват пазарите на био-
ябълки също в Скандинавия, Австрия, Италия, Великобри-
тания и напоследък в Испания.

От гледна точка на производството Италия е водеща 
в Европа, следвана от Германия и Австрия. Но биопроиз-
водството се нуждае от здрави, пълни с енергийна стой-
ност, сортове. Нещо повече - ябълките са дългосрочна ин-
вестиция, тъй като минават няколко години, преди про-
изводството да се превърне в биологично. Най-подходящи-
те сортове за биологично производство са Topaz, Bonita 
и Natyra, които са устойчиви на струпясване, но Gala и 
Pinova също дават добри резултати в това отношение.

Понастоящем биопроизводството на ябълки е съсредо-

точено в страни-
те с най-голяма по-
купателна способ-
ност. Всъщност 
био производ-
ството  вече пред-
ставлява повече от 
10% от общия обем на 
продажбите в Австрия 
и около 5-7% на най-важни-
те пазари, където той продължа-
ва да расте. Това търсене също помага да се увеличи коефи-
циентът на био обмен в областта на производството.

В цяла Европа се наблюдава много 

силно развитие в областта 
на биоизследванията и 

тестовете
Експертизата се разширява много 

бързо сред производителите и то-
зи процес се ускорява от междуна-
родния обмен на знания, което пома-
га да се решават проблемите, свър-

зани с производството. Освен това 
жизнеността и устойчивостта на рас-

тенията се превърнаха във важни характе-
ристики в новите програми за отглеждане: за-

това е важно нови и по-добри сортове да се предлагат на 
редовни интервали от време. 



Управлението на почвите изглежда основно 
предизвикателство за биологичното 

производство: взаимодействието между 
обработката на почвата, озеленяването, 

затоплянето, аерирането, минерализацията 
и изпаренията ще играе все по-важна роля. 
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Клеранда –  
пакет за отличници!
6% ПО-ДОБРА ЦЕНА 
66 ЛВ. ОБРАТНО В БАНОВАТА ВИ СМЕТКА ЗА ВСЕКИ ПАКЕТ ЗА  
66 ДКА  

ОТ 15 ЮЛИ
ДО 15 НОЕМВРИ

Клеранда® е революционна технология за чисти полета и ви-
соки добиви в отглеждането на Clearfield рапица. Единствени-
ят вегетационен хербицид със силно почвено и листно дейст-
вие за най-чисти полета наесен и напролет. Само с едно херби-
цидно третиране контролирате всички плевели, включително 
кръстоцветни и власатка. 

Какво ви дава Клеранда®?
Клеранда® е революция в рапицата, тъй като с едно 

третиране контролирате всички плевели, включително и 
най-трудните. Комбинираното почвено и листно действие 
на двете активни вещества в хербицида осигурява дълъг и 
безотказен контрол на плевелите за чист и мощен старт на 
рапицата през есента и рано напролет.

Клеранда® осигурява различен механизъм на действие бла-
годарение на двете си активни съставки. Това е знак за ефикасност 
срещу плевелите без риск от резистентност. Използването на 
продукти с една активна съставка създава реална предпоставка 
за придобиване на устойчивост на плевелите. Силно податливи 
на резистентност са плевели с по-прост геном като лайка, 
лисича опашка, врабчови чревца, мак и др. Благодарение на двете 
си активни вещества, притежаващи различен механизъм на 
действие и атакуващи плевелите в различен етап от техния 
метаболизъм, тази опасност при Клеранда® не съществува.

Добавянето на аджуванта ДЕШ е препоръчително, тъй 
като повишава ефикасността на продукта при студено време 
и спомага за по-добро прилепване и проникване на активните 
вещества.

Кои плевели контролира Клеранда®?
Клеранда® осигурява контрол едновременно на житни и ши-

роколистни плевели, включително синап, овчарска торбичка, 
лайка, лепка, самосевки от житни култури, ливадна власатка и 
невъзможния за контрол при конвенционална рапица паразит си-
ня китка. 

Кога да прилагаме Клеранда®
Доверявайки се на Клеранда®, земеделските производители 

имат свобода в избора си на приложение. Благодарение на ви-
сокото си ниво на селективност Клеранда® може да бъде при-
лагана в широк диапазон от време – без проблем за културата. 
Clearfield рапицата е устойчива и в по-напреднали фази от разви-
тието си, но по-късно внасяне на хербицида не е агрономически 
обосновано, тъй като плевелите вече ще са нанесли необрати-
ми поражения върху рапичните растения. Точният момент на 
третиране се определя от развитието на плевелите и самосев-
ките от житни култури. За нашите климатични условия то-
зи момент обичайно съвпада с фаза 2-ри - 6-и лист на рапицата, 
но не е задължително. 

Най-добър контрол на плевелите се постига, когато са в 
следните фази:
 лайка, подрумче - до 2-ри - 4-ти лист
 житни плевели и самосевки от житни култури - 3-ти -5-и 

лист (до фаза братене)
 синап, дива ряпа и други кръстоцветни - чувствителни са до-

ри и в напреднали фази (до цъфтеж)
 мъртва коприва, великденче и други ефемери -2-ри - 4-ти лист

За колко декара е един пакет 
Клеранда+ДЕШ

Пакетът Клеранда+Деш при доза от 150 мл/дка е за 66 дка. 
Дозата от 150 мл/дка върши отлична работа при упоменати-
те по-горе фази на плевелите.

Залагайки на Клеранда®, фермерите спестяват средства по 
организирането на  допълнителни третирания, необходими за 
пълен контрол на плевелите при избор на други продукти за рас-
тителна защита. 

Доверете се на БАСФ в грижите си за рапица. 
Не случайно компанията е на първо място 
в световен план с предлаганата цялостна 

технология за растителна защита в 
маслодайната рапица. Да си партнирате 

с най-добрите ви дава възможност да 
получите най-доброто -  стабилни добиви, 

високо качество, добра печалба!
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НАДЕЖДНИ ГУМИ ЗА ЕДИН 
ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ

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

mitas-tyres.com

LBMI_170316_Mitas_BG_210x297.indd   1 02.05.17   10:27


