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ДА. Желая да се абонирам за една година за списание „АгроКомпас“ на цена 50 лв. с ДДС
ДА. Желая да се абонирам за две години за списание „АгроКомпас“ на цена 95 лв. с ДДС

Адрес за получаване
пощенски код .............................................  населено място ..........................................................................................................................................
ул./ж.к. ............................................................................................................................... № ......................................... бл. ................ ап. .......... ет. ..........
тел.: ......................................................................................... факс: ........................................................... e-mail: ...............................................................
трите имена ...............................................................................................................................................................................................................................
фирма ................................................................................... длъжност .................................................................................................................................
Данни за фактура
фирма ...........................................................................................................................................................................................................................................
адрес .............................................................................................................................................................................................................................................
№ по ДДС: BG...................................................................... Булстат ......................................................................................................................................
МОЛ ...............................................................................................................................................................................................................................................

Начин на плащане
По банков път: IBAN разплащателна сметка BG89UBBS80021052937730, банков код: UBBSBGSF Банка ОББ, клон „Фритьоф Нансен“, 
София или с пощенски запис на адрес: София 1421, ул. “Червена стена“ №46, за „Агромедия Груп“ ЕООД
Изпратете талона и копие от платежния документ на посочения адрес. 
При повече от един документ приложете имената и адресите на получателите.

АБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНААБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНААБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА
АгроКомпас

Каталожен номер 1053

„ÀãðîÊîìïàñ” – îíëàéí! Ïî-åâòèíî è íàé-áúðçî äî âàñ!  ×åòåòå ñïèñàíèåòî íà Âàøèÿ êîìïþòúð, ïðåäè âñè÷êè!
Êàê ñòàâà òîâà?  Èçïðàòåòå SMS íà öåíà 2,40 ëâ. ñ ÄÄÑ çà âñè÷êè ìîáèëíè îïåðàòîðè íà íîìåð 2225 ñ òåêñò AGRO. Ùå ïîëó÷èòå îáðàòíî 
SMS ñ êîä çà äîñòúï äî èçáðàí îò âàñ áðîé íà ñïèñàíèåòî. Êîäúò å àêòèâåí ñàìî çà åäèí áðîé íà „ÀãðîÊîìïàñ”.
Êàê äà ïîëó÷à äîñòúï äî ñïèñàíèåòî?  1. Âëåçòå â ñàéòà íà ñïèñàíèåòî íà àäðåñ: www.agrocompass.bg; 2. Âúâåäåòå ïîëó÷åíèÿ êîä â 
ïðåäâèäåíîòî çà òîâà ïîëå; 3. Èçòåãëåòå è îòâîðåòå èçáðàíèÿ îò âàñ áðîé íà ñïèñàíèåòî â PDF ôîðìàò. 
Âàëèäíîñòòà íà êîäà ñëåä âúâåæäàíå â ñèñòåìàòà çà ðåãèñòðàöèÿ å äâå ñåäìèöè.

Парадокс

„Субсидията трябва да бъде 
адреналинът, а не моторът на 
инвестициите в агросектора.“ 
Тази реалистична теза на заме-
стник-министъра на земедели-

ето и храните Васил Грудев е от средата на миналата годи-
на, когато национална кампания чертаеше „Деветте пътя 
към еврофондовете“, разпределяйки в следващите 6 годи-
ни 2,9 милиарда евро за българските фермери, общини и 
бизнес в селските райони у нас. В първите месеци на 2016 г. 
е актуално предупреждение за смисъла на европарите, ус-
воени в първия програмен период, за ролята им по отво-
рени мерки и строго ранкирани проекти по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. и усвоява-
нето ни на европейските земеделски фондове. 

За агробизнеса най-важното е как ресурсът от 2,9 млрд. 
евро ще стигне до повече земеделски производители с 
пренебрежим поглед върху качествата и нагласата на сто-
паните, с които европейските субсидии и програма биха 
довели до очаквани, устойчиви и дълготрайни икономиче-
ски ползи – за самите тях, за държавата, сектора, бранша, 
просперитета на родното земеделие. Днес системата се 
гради на преференциално подпомагане на отрасли, изо-
станали в подкрепата през първия програмен период. В съ-
щото време малко или с периферен поглед се забелязва и 
отчита опасността да поеме в опасен коловоз, на който 
всичко приключва не с последици, а преди тях – да вземем 
едни пари и да ги „усвоим“. А дали ефектът от това е устой-
чив поминък, ново начало в живота ти или просто начин да 
нахраниш семейството и суетата си, няма значение. 

Някой попита ли и получи ли отговор колко и какви мла-
ди фермери заработиха у нас след като бяха създадени 
през първия програмен период с изплатената до момента 
евросубсидия от малко над 222 млн. лв. на 5 675 проекта по 
мярката 112 „Млад фермер“ от старата ПРСР. Защо 50% от 
иначе напористите да вземат след петата година на изпъл-
нение на своя бизнес план субсидията от 25 хил. евро мла-
ди земеделски стопани се отказаха след приключване на 
проектите и не продължиха в уж така желания агробизнес. 
С ентусиазъм да са земеделски производители и нагласа в 
матрицата „оцеляване“, са мнозина кандидати за млади 
фермери по аналогичната подмярка 6.1 „Стартова помощ 
за млади земеделски производители“ от новата ПРСР. По 
нея парите са по-малко. По-малко ще са и младите земе-
делски стопани. Условията за тях са по-либерални от тези 
на мярка 112. Влече ги модата да гледат зайци и пъдпъдъ-
ци. Отново нищо не задължава младия фермер да продъл-
жи на полето и след петата година, а и държавата не се чув-
ства отговорна да го принуди.

Така след първите седем години еврофинансиране доба-
вената стойност в агросектора ни намалява, въпреки че 
през последните над 100 години българското селско сто-
панство не е виждало толкова инвестиции, колкото в пери-
ода на еврочленството на България. Такъв парадокс отбе-
лязаха в първия месец на годината анализатори от Инсти-
тута за икономически изследвания към БАН.

Мариела Илиева
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 Öâåòàí ÃúðáåøêîâÓïðàâèòåë:
 Ñâåòëà Ñòåôàíîâà, Ðåäàêöèîíåí åêèï:

   Äèàíà Àëåêñàíäðîâà, Ãàëèíà Íåäêîâà, Âàëåðè Ñòàíåâ
 Êèðèë Ñòîÿíîâ, Ìàðèåëà Èëèåâà, Ñíèìêè â áðîÿ:

   Ñòàíèñëàâ Êîëåâ, Âàëåðè Ñòàíåâ
    Ìàðèåëà Èëèåâà, 0886 057 193, Ãëàâåí ðåäàêòîð:

   m.ilieva@agrocompass.bg
Èâà Áîÿíîâà, 0882 030 815, i.boyanova@agro.bgÐåêëàìà: 

   Ìàðòèí Ñòîåâ, 0886 058 173, m.stoev@agro.bg
Àáîíàìåíò è ðàçïðîñòðàíåíèå: 
   Ðåíè Õðèñòîâà, 0878 366 207, r.hristova@agro.bg

Èâàéëî ÏåòêîâÃðàôè÷åí äèçàéí è ïðåäïå÷àò:  
 ÌóëòèÏðèíòÏå÷àò:

 1421 Ñîôèÿ, æê. „Ëîçåíåö“,Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà:
óë. „×åðâåíà ñòåíà“ № 46, òåë.: 0700 200 63, 
e-mail: office@agrocompass.bg, www.agrocompass.bg

 5 ëâ.Öåíà çà 1 áðîé:

Èçäàâà „ÀãðîÌåäèÿ Ãðóï“ ÅÎÎÄ

Печеливши технологии за производство на 
качествен силаж от Косад Семанс

48

Сухостойният период при кравите за мляко и
значението му за млекодобива

56

Новият комбайн RSM 161 на Ростселмаш
без конкуренция в своя сегмент

70

KWS – силна селекция за стресови условия 64

Хибридите на ДюПон Пионер са независими от
капризите на времето

72

Еуралис представя на пазара OR MASTER® APP 74

Повече мляко и месо, повече протеини
и енергия от фермата...

76

Първи грижи 2016 52

LG - топ стабилност и висок потенциал за добив 54

Промоционални условия на употребявани 
трактори и комбайни за сезон 2016

78

Аграрен учен и нискоквалифициран работник
с изравнен социален статут

82

Kитайска фирма започна да строи фуражен завод
в Добрич

84

Истински истории от Родопите 86

Иновативен поглед в бъдещето с Монсанто 58

Уцелете Десятката с БАСФ 62

Ново от Екофол - Амино Експерт, Хеласол 
и Актисол

66

Близо 250 гости на семинара на Рапул България 68

Изкуствено осеменяване – дългосрочно 
инвестиране

90

5

Пощенска банка предлага земеделско
финансиране срещу всички видове субсидии

38

Тракторите Кubota – 4 години гаранция и три 
безплатни обслужвания 
с безплатни масла и филтри

46

Агро Био Семена върви възходящо във 
внедряването на нови хибриди слънчоглед

40

Директни продажби на 
фермерски храни – облекчен 
режим с регламентирани 
възможности

12
АКЦЕНТ на броя

Светлана Боянова:
Нужно е пазарно ориентиране
на българските земеделски
производители

26
ГОСТ на броя

От 5 на 4 процента падат 
лихвите по новите кредити в
селското стопанство

10
АКТУАЛНО

Най-голямата ферма за биволи
в България се управлява от жена

92

БАТА АГРО Пролет 2016 отваря врати през март 36
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ИЕвропейски фондове и програми 

за периода 2016-2017 г. – във фокуса 
на Национален бизнес форум

Сдружение Обединени Бизнес Клубове (ОБК) органи-
зира Национален бизнес форум на тема: “Европейски 
фондове и програми за периода 2016-2017 г. Планът Юн-
кер и новите банкови условия и финансови инструмен-
ти”, който ще се проведе на 16 март 2016 година в София 
Хотел Балкан (Шератон), с подкрепата на Европейския 
Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) и Инициативата за юго-
източно сътрудничество (SECI).

В рамките на събитието ще бъдат обсъждани след-
ните теми:

• Европейски фондове и програми за периода 2016-
2017 година (над 450 програми с над 800 финансови по-
мощи):

- управлявани директно от Европейската комисия и 
ЕС (кандидатстване в Брюксел); 

- управлявани на ниво група от държави (региони); 
- управлявани на национално ниво.
• Планът Юнкер и Европейският фонд за стратегиче-

ски инвестиции
• Банки и финансови институции с нови условия и фи-

нансови инструменти в подкрепа на бизнеса
Специален акцент ще бъде поставен върху възмож-

ностите за подкрепа развитието на ТУРИЗЪМ, ЗЕМЕДЕ-
ЛИЕ, ИНДУСТРИЯ и ОБЩИНИ в България.

Официални гости на събитието ще бъдат представи-
тели на Европейската комисия, Европейския парла-
мент, официалните български власти, чуждестранни 
мисии в България, президенти на паневропейски, 
транснационални и национални организации. 

Такса участие:
1. Икономичен пакет: включва участие във всички 
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панели и дискусии, 2 кафе паузи
за членовете на сдружение ОБК – БЕЗПЛАТНО
за нечленуващи в сдружение ОБК – 79.00 лв. (крайна 

цена )
2. VIP пакет: включва участие във всички панели и ди-

скусии, 2 кафе паузи, плюс запазени места на първите 
редове пред трибуната; обяд – дискусия в ресторант на 
хотела; вечерен коктейл – нетуъркинг; предоставяне 
на всички презентации от събитието на електронен но-
сител.

за членовете на сдружение ОБК – 75.00 лв. (крайна 
цена )

за нечленуващи в сдружение ОБК – 149.00 лв. (крайна 
цена )

Сумите могат да бъдат плащани или в брой – в офиса 
на сдружението, или по банковата ни сметка:

BG17UBBS80021095166230 BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ
Моля, запишете за получател - СПМСБ – ОБК, а като 

основание за плащане – Такса участие в конференция 
на 16.03.2016 г.

За допълнителна информация относно Националния 
бизнес форум – София 2016, можете да се обаждате на 
тел. 0894 377 977 или да пишете на , events@ubclubs.eu
както и да следите официалния сайт на ОБК:

  или фейсбук страницата United Busi-www.ubclubs.eu
ness Clubs-Bulgaria. 

Краен срок за записване за участие: 02 март 2016 г. 

Министър Десислава Танева ще открие БАТА АГРО 2016 Пролет
От 8 до 12 март на летището в Ста-

ра Загора ще се проведе БАТА АГРО 
2016  Пролет. Изложението ще 
представи последните тенденции и 
новости в бранша, с акцент агротех-
ника, подходяща за пролетната кам-
пания. 

В деня на откриването е предви-
дена делова програма. 

10:30 пресконференция с участи-
ето на министъра на земеделието и 

храните Десислава Танева на тема: 
„Резултати от първия прием по мяр-
ка 4.1 (одобрени проекти, размер 
на субсидията) и реда и условията 
за кандидатстване по мярка 4.1, при 
втория прием за 2016 година“ 

11:00-11:30 официално открива-
не от министър Танева

14:00 Семинар на тема: Директни 
плащания и мярка 6.3 - развитие на 
малки стопанства, предвидена да 

стартира през април 2016. Участие 
ще вземат: 

Васил Грудев, зам.-министър на зе-
меделието и храните 

Антон Аспарухов, директор на Ди-
рекция „Развитие на селските райо-
ни“, МЗХ 

Владислав Цветанов, експерт в Ди-
рекция „Развитие на селските райо-
ни“, МЗХ

За 26-и пореден път Фондация „Еврика“ връчи едно-
именните си годишни награди на млади хора, не по-
възрастни от 35 години, постигнали значими успехи в 
науката, за мениджърски умения, за изобретения с го-
ляма обществена значимост и за постижения в селско-
то стопанство. Призът „Млад фермер“ за 2015 г. беше 
присъден на Борислав Митов от гр. Търговище. Фирма-
та му обработва около 45 хил. дка земеделска земя в об-
щините Антоново и Омуртаг. Митов притежава и зърно-
производствена база в с. Беломорци. За успешното осъ-
ществяване на дейността и за постигане на по-високи 
добиви към настоящия момент разполага с богат тех-
нологичен парк от комбайни, трактори, сеялки и друга 
разнообразна селскостопанска техника от престижни 
марки. В дружеството на постоянна работа целогодиш-
но са ангажирани 43 човека.

Продължител на семейните традиции в агробизнеса, 
с трудолюбие, висок дух, спокойствие и без суета и пре-
комерна гордост, Борислав Митов се стреми към пови-

шена конкурентоспособност на двете дружества. По-
стига го с умело ръководство и финансова дисциплина, 
добри търговски практики, влагане на висококачест-
вени семена, торове и препарати.

Министерството на земеделието и храните обявява 
процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. Приемът на заявления ще започне на 15 
февруари 2016 г. Крайният срок за подаване на заявле-
ния за предоставяне на финансова помощ е краят на ра-
ботния ден на 31 май 2016 г. Помощта по подмярка 19.2 
по тази покана ще се реализира с финансовата подкре-
па на Европейския съюз от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата 
за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и може да 
получи подкрепа и от Европейския фонд за регионал-

но развитие, Европейския социален фонд чрез:
1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 

2014-2020 г. 
2. Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” за периода 2014-2020 г. 
3. Оперативна програма  „Иновации и конкуренто-

способност” за периода 2014-2020 г. 
В рамките на тази покана не е включена подкрепа от 

Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез 
Програмата за морско дело и рибарство за периода 
2014-2020 г. и от Европейския социален фонд чрез Опе-
ративна програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж” и няма да се осъществява подбор на местни 
инициативни рибарски групи (МИРГ) и на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие на МИРГ.

Прегледи във фермите, проверка 
на ушни марки на всеки 2 месеца

Ветеринарните лекари ще правят 
прегледи във фермите и проверки 
на ушни марки на 2 месеца, гласят 
приетите промени в Закона за вете-
ринарномедицинската дейност. 
Програмата за профилактика, над-
зор, контрол и ликвидиране на бо-
лести по животните и зоонози ще се 
приема за период от 3 години на-
пред. Така дейностите ще се плани-
рат и провеждат в оптимални сро-
кове по ветеринарния календар. По-
стоянни екипи от ветеринарни ле-
кари от системата на Българска 
агенция по безопасност на храните 
ще потвърждават или отхвърлят 

възникнало съмнение за болести, 
за които има риск от бързо и масово 
разпространение или водят до при-
чиняване на значителни икономи-
чески загуби. Собствениците на жи-
вотни и ползвателите на животно-
въдни обекти трябва да уведомяват 
незабавно ветеринарния лекар, об-
служващ животновъдния обект, как-
то и официалния ветеринарен ле-
кар при влошаване на общото със-
тояние на животните. Значително 
се увеличават санкциите за неспаз-
ване на ветеринарномедицинското 
законодателство.

Промените в Закона въвеждат за-

брана за отглеждане на животни, на 
които не са извършени мероприя-
тията по програмата за профилак-
тика, както и пускането на животни 
извън животновъдния обект и мес-
тата за отглеждане без придружи-
тел. Животните, за които не са спа-
зени забраните на закона, включи-
телно изискванията за идентифика-
ция, задължителните мерки за над-
зор и профилактика и установен 
здравен статус ще бъдат конфиску-
вани. Отнетите животни, в зависи-
мост от вида на нарушението и сте-
пента на риска, ще се унищожават. 
При гаранции за здравния им ста-
тус ще се предават безвъзмездно на 
организации за хранително банки-
ране или на институции, предоста-
вящи социални услуги.

Ïðèç „Ìëàä ôåðìåð“ çà 2015 ã. íà Ôîíäàöèÿ „Åâðèêà“ Ïðèç „Ìëàä ôåðìåð“ çà 2015 ã. íà Ôîíäàöèÿ „Åâðèêà“ 
çà Áîðèñëàâ Ìèòîâ îò Òúðãîâèùåçà Áîðèñëàâ Ìèòîâ îò Òúðãîâèùå

Ïðèç „Ìëàä ôåðìåð“ çà 2015 ã. íà Ôîíäàöèÿ „Åâðèêà“ 
çà Áîðèñëàâ Ìèòîâ îò Òúðãîâèùå

Îò 15 ôåâðóàðè çàïî÷âà ïðèåì ïî ìÿðêà 19.2 çà ÌÈÃ ïî ÏÐÑÐ
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Îò 5 íà 4 ïðîöåíòà ïàäàò 
ëèõâèòå ïî íîâèòå êðåäèòè 

â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî
Îáëåê÷åíèòå óñëîâèÿ ñà ïî òðè èíâåñòèöèîííè ñõåìè çà êðåäèòèðàíåÎáëåê÷åíèòå óñëîâèÿ ñà ïî òðè èíâåñòèöèîííè ñõåìè çà êðåäèòèðàíåÎáëåê÷åíèòå óñëîâèÿ ñà ïî òðè èíâåñòèöèîííè ñõåìè çà êðåäèòèðàíå

С решение на УС на фонд „Земеде-
лие“ годишният лихвен процент за 
новоотпусканите заеми за земедел-
ските производители е намален от 
5 на 4. Облекчените условия ще се 
прилагат по три инвестиционни 
схеми за кредитиране. От тях ще 
се възползват кандидатите по кре-
дитната схема за инвестиции в 
селското стопанство, която обхва-
ща дейности по създаване, въз-
становяване и отглеждане на 
трайни насаждения и инвести-
ции в оранжерийното производ-
ство, за създаване и оборудване 
на животновъдни ферми и за по-
купка на чистопородни, хибрид-
ни и стокови животни, покупка 
на техника, оборудване и инвен-
тар, използвани в селското стопан-
ство.

Максималният размер за един 
кредит за един земеделски произ-
водител по първата схема за ин-
вестиции в земеделски стопанст-
ва е до 2 млн. лева. Фермерите мо-
гат за ползват повече от един инве-
стиционен кредит със средства на 
фонд „Земеделие”, при условие, че 
са издължени най-малко 30% от 
първоначалния размер на всеки от 
предходните инвестиционни кре-
дити, предоставени им от Фонда. 
Собственото участие на земедел-
ския производител е в размер на ми-
нимум 15% от инвестицията, в коя-
то не се включва ДДС.

Не се изисква собствено учас-
тие или същото може да е по-мал-
ко от 15% в случаите при пряко кре-
дитиране, когато земеделският про-
изводител е съгласен да внесе ед-
нократно или преди предоставяне-
то на всеки транш дължимата лихва 
за гратисния период, с изключение 
на кредитите по направление „Тех-

на референтния лихвен процент, приложим към датата 
на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от 
определения от УС на ДФ „Земеделие” за съответната го-
дина.

Лихвата се начислява върху дебитното салдо по заем-
ната сметка на кредитополучателя, на база 360 лихвод-
ни за година и 30 лихводни за всеки месец, към датата 
на погасяване на кредита. Погасяването на кредита и 
дължимите лихви и такса за обслужване се осъществя-
ва еднократно чрез прихващане от одобрената за из-
плащане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и 
Мярка Г от НПП. Остатъкът от безвъзмездната финансо-
ва помощ по Мярка Б и Мярка Г от НПП, след погасяване 
на задължението по т. 5.7, се изплаща по банкова смет-
ка на бенефициента. В случай че одобрената за изпла-
щане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и 
Мярка Г от НПП, след извършване на прихващането по 
т. 5.7, не е достатъчна за покриване на задължението за 
главница, лихва и такса за обслужване на кредита, кре-
дитополучателят се задължава да погаси разликата за 
собствена сметка, в срок до 7 дни след получаване на 
покана за доброволно плащане, изпратена от ДФ „Зе-
меделие”.

Новите, по-добри условия засягат и схемата за кре-
дитиране със средства на ДФ „Земеделие” на проек-
ти по схема за държавна помощ „Инвестиции за из-
граждане на търговски помещения и закупуване на 
търговско оборудване за земеделски производи-
тели, осъществяващи директни доставки на малки 
количества суровини и храни от животински про-
изход”.

Дава се възможност на получателите на държавната 
помощ да вземат авансово необходимия финансов ре-
сурс за реализиране на одобрените им проекти. По са-
мата схема за държавна помощ е възможно възстано-
вяване на 50% от извършените разходи за изграждане 
на търговски помещения и покупка на търговско обо-
рудване за осъществяване на директни доставки на 
малки количества суровини и храни от животински про-
изход.

В обхвата на третата схема се включва закупува-
нето на млекомати, построяването или приспособя-
ването на съществуваща сграда/помещение за нужди-
те на обект за търговия на дребно, закупуването на хла-
дилници, хладилни витрини и друго специфично тър-

говско оборудване.
Пълната информация за кандидатстване по схемата 

се намира на сайта на ДФ „Земеделие”.
Средствата по кредитите се предоставят чрез пряко 

финансиране от ДФ „Земеделие” по схемата „със средст-
ва и риск на Фонда”, чрез рефинансиране от ДФ „Земе-
делие” на търговски банки по схемата „със средства на 
Фонда за сметка и риск на търговските банки, съгласно 
сключени договори за рефинансиране на проекти по 
инвестиционните програми на ДФ „Земеделие”.

Отпусканите кредити са в размер до 100% от опреде-
лените от УС на ДФ „Земеделие” приемливи разходи спо-
ред вида директни доставки. Предоставянето на сред-
ствата по кредита може да се извършва еднократно 
или на траншове, в зависимост от характера на 
инвестиционния проект.

Срокът за погасяване на отпусканите кредити е 
до 48 месеца, считано от датата на сключения договор 
за отпускане на кредит. В срока по т. 5.4 може да бъде до-
говорен до 9 месеца гратисен период по отношение на 
главницата, а в случаите, когато в инвестицията се 
включват строително-монтажни работи – до 18 месеца. 
В рамките на срока за погасяване могат да бъдат дого-
варяни неравномерни погасителни планове, в 
съответствие с характера и сезонността на очакваните 
приходи.

Предоставените чрез пряко финансиране от ДФ „Зе-
меделие” кредити се олихвяват с годишен лихвен про-
цент, равен на референтния лихвен процент, прило-
жим към датата на сключване на договора за кредит, но 
не по-нисък от определения от УС на ДФ „Земеделие” за 
съответната година.

Лихвата се начислява ежемесечно върху дебитното 
салдо по заемната сметка на кредитополучателя на ба-
за 360 лихводни за година и 30 лихводни за всеки ме-
сец. Предоставените чрез рефинансиране от ДФ „Земе-
делие” на търговски банки кредити се олихвяват с годи-
шен лихвен процент от 7 процента, но не по-нисък от 
референтния лихвен процент, приложим към датата на 
сключване на договора за кредит. При пряко кредити-
ране от ДФ „Земеделие” със сумата на полагащите се 
средства по Схемата за държавна помощ задължител-
но се намалява неиздълженият остатък по отпуснатия 
кредит.

ническо обезпечаване”.
Възможност за лихвени облекчения предоставя и схемата за кредити-

ране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчелар-
ство за тригодишния период 2014-2016 (НПП). Тя дава възможност на 
бенефициентите по НПП да получат предварително финансов ресурс за 
реализиране на одобрени проекти по мерки Б и Г – за покупка на нови ко-
шери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу варо-
атозата.

Отпусканите кредити за пчеларите са в размер до 95% от размера на по-
лагащата се безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и Мярка Г от 
НПП, изчислен въз основа на реално договорените разходи по склю-
чени договори за покупко-продажба за активите, посочени в Приложение 
№ 1 на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реал-
но полагащата се субсидия е в по-нисък размер от първоначално одобре-
ната в случаите, когато активите ще бъдат закупени на по-ниски от посоче-
ните в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цени, 
както и когато на кандидата е одобрен разход за ДДС, който или няма да бъ-
де начислен от доставчика, или подлежи на възстановяване.

Собственото участие на кредитополучателите се определя като разлика 
между пълния размер на инвестиционните разходи по сключени договори 
за покупко-продажба и размера на отпускания кредит. Собственото учас-
тие за активите по Мярка Г от НПП следва да бъде заплатено на доставчици-
те по банков път, а за активите по Мярка Б се допуска и заплащане в брой. 
Предоставянето на средствата по кредита се извършва еднократно.

Предоставените кредити се олихвяват с годишен лихвен процент, равен 
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Тнас. Основните промени увеличиха количествата и де-

ла на собствената продукция от мляко, пчелен мед и 
пчелни продукти, яйца от кокошки и пъдпъдъци, пряс-
на и охладена морска и сладководна риба, прясно месо 
от птици и зайци, които стопаните могат да продават 
пряко на крайни потребители в две съседни админист-
ративни области на България. Въведе се възможността 
за използването на мобилни мандри и хладилни витри-
ни, каквито до този момент не бяха позволени.

Д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондацията за 
биологично земеделие Биоселена и член на работната 
група по промените на Наредба 26, разясни пред „Агро-
Компас“ законовата рамка и основни понятия в норма-
тивните изисквания в нея. Става ясно, че според Наред-
бата:

„Търговия на дребно“ означава преработката и/или 
обработката и/или съхранение на храни, тяхното съх-
ранение при продажба или доставка до крайния потре-
бител и включва заведения за обществено хранене и 
магазини и временни обекти за търговия на дребно на 
млечни продукти и мобилни хладилни витрини.

„Краен потребител“ означава последният потреби-
тел на даден хранителен продукт, който няма да изпол-
зва храната като част от операция или дейност на пред-
приятие за производство на храни.

„Странична дейност“ означава доставката на не по-
вече от 40% от произведените храни от животински 
произход в обекта за търговия на дребно до други 
обекти за търговия на дребно.

„Локална дейност“ означава доставка на храни от 
животински произход от обект за търговия на дребно 
до други обекти за търговия на дребно, разположени 
само в същата административна област и/или една съ-
седна административна област.

„Ограничена дейност“ означава доставка на храни 
от животински произход до други обекти за търговия 
на дребно само от обект за търговия на дребно, на кой-
то са ползватели, наематели или собственици ферме-
ри, и получени само от обработка и/или преработка на 
сурово мляко, произведено в собствената ферма, или 
месо, добито от животни, отгледани в собствената фер-
ма и/или заклани в кланици. Съгласно Наредба 26

преработка на мляко и месо 
се извършва в обект за търговия на дребно, регистри-
ран по чл. 12 от Закона за храните, като фермерът тряб-
ва да бъде собственик, ползвател или наемател. Обек-
тът за търговия на дребно може да бъде разположен на 
територията на животновъдния обект или в същата и/ 
или една съседна административна област по регист-
рация на животновъдния обект.

Преработката на овче, козе и биволско мляко мо-
же да става и в подвижен обект, който да бъде разполо-
жен на пасището, където пасат животните (подвижна 
мандра). Този обект се регистрира като временен обект 
в Отдел „Безопасност и качество на храни“ (ОДБХ). 
Зреенето и съхранението на млечните продукти, про-
изведени в мобилната мандра, може да бъде и в друго 
помещение, разположено в животновъдния обект или 
къщата на фермера.

Директни продажби на фермерски Директни продажби на фермерски 
храни – облекчен режим храни – облекчен режим 

с регламентирани възможностис регламентирани възможности

Директни продажби на фермерски 
храни – облекчен режим 

с регламентирани възможности
Ïðåäïðèåì÷èâè ïðîèçâîäèòåëè, ðåãèñòðèðàíè ïî Ïðåäïðèåì÷èâè ïðîèçâîäèòåëè, ðåãèñòðèðàíè ïî 

Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà ïðîåêòà „Çà Áàëêàíà è õîðàòà’’Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà ïðîåêòà „Çà Áàëêàíà è õîðàòà’’
Ïðåäïðèåì÷èâè ïðîèçâîäèòåëè, ðåãèñòðèðàíè ïî 

Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà ïðîåêòà „Çà Áàëêàíà è õîðàòà’’
Мариела Илиева

Все повече хора у нас целенасо-
чено търсят чиста и здравословна 
храна чрез директна връзка с ней-
ните производители. За фермерите 
това пък е най-прекият път реална-
та печалба от добитите в стопанст-
вата им храни и продукти преиму-
ществено и справедливо да отива 
при тях, вместо при прекупвачи и 
търговци. Наскоро солидарна ак-
ция във Фейсбук, нарекла се „Вкус-
ни родопски картофи“, обедини 
много хора, кооперативи и фермер-
ски пазари, които за броени дни из-
купиха цялата реколта от 1000 кг 
картофи на семейство производи-
тели от село Гудевица, Смолянско. 
Стопаните отгледали продукцията 
си на 1200 метра надморска висо-
чина, торили зеленчука единствено 
с овча тор, но прекупвачите им да-
вали жълти стотинки на килограм, а 

после го пласирали на няколко-
кратно завишена цена. Изместиха 
ги обаче този път потребители, тър-
сещи автентичния с вкусовите си ка-
чества български картоф, като да-
доха солидарно рамо на родния му 
производител в Родопите.

По-сложна във времето обаче се 
оказа възможността за потребите-
ли, които искаха да застанат очи в 
очи с малките производители на 
храни от животински продукти, 
въпреки че вече съществуваше 
правно основание, определящо 
специфичните хигиенни правила 
за храните от животински произ-
ход, според Регламент (ЕО) № 
853/2004 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 29 април 2004 г. 

Буксувайки в първите години на 
европейското ни членство, транс-
понирането му като национално 

нормативно регламентиране най-
после намери изражението си в из-
дадената от Министерството на зе-
меделието и храните и влязлата в си-
ла на 26.10.2010 г. Наредба № 26 от 
14 октомври 2010 г. за специфич-
ните изисквания за директни до-
ставки на малки количества су-
ровини и храни от животински 
произход.

След дълго съгласуване със служ-
бите на Европейската комисия в на-
чалото на юни 2014 г. и с експертна-
та подкрепа и консултации с швей-
царски и български експерти, рабо-
тещи по проекта „За Балкана и хора-
та“, Министерството на земеделие-
то и храните въведе в сила дълго-
очакваните промени в Наредба 
26/2010, отнасящи се до директни-
те продажби на собствена продук-
ция от земеделските стопанства у 

ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЕСО 
Важно!
Няма ограничение за количествата, които ще се пре-

работват! Единственото ограничение е, че капацитетът 
на обекта за търговия на дребно трябва да бъде съоб-
разен с количествата, които ще се преработват.

Регистрацията за обект за търговия на дребно се из-
вършва по реда на чл. 12 от Закона за храните, спазват 
се изискванията на Регламент 852. Не е необходимо да 
се регистрира Млекопреработвателно или Месопре-
работвателно предприятие, не е необходимо да се спа-
зват изискванията на Регламент 853. Няма изискване 
фермите за добив на краве мляко да са регистрирани в 
Първа група съгласно Наредба 4 (това изискване важи 
само за доставка на сурово (непастьоризирано мляко).

МЯСТОТО НА ПРОДАЖБА 
Продажбата на фермерски млечни и месни 

продукти може да става: 
- На място от обекта на производство или от мобилна 

хладилна витрина в същата и/или в една съседна 
административна област.

Стопанката Таня със сина Яни и дъщерята Агора зад 
хладилната витрина, която семейната им ферма „Под 
Балкана“ получи като помощ за директни продажби по 

проекта „За Балкана и хората“. С нея семейството докарва 
биволско и овче кисело мляко и сирена от редки породи 

животни, които отглежда само във фермата си в с. Васил 
Левски, Карловско. Близо 500 каракачански овце и 143 бивола 

от породата Българска Мурра наброява стадото
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регистрира по реда на чл. 12 от За-
кона за храните.

- Не повече от 40% от произведе-
ните в обекта храни могат да бъдат 
доставяни до други обекти за тър-
говия на дребно, разположени в съ-
щата и/или една съседна админист-
ративна област.

Какви са процедурите и кон-
тролът?

За преработени във фермата хра-
ни (млечни и месни продукти) про-
цедурата е регистрация по реда на 
чл. 12 от Закона за храните. Проце-
дурата включва подаване на заяв-
ление за регистрация, придружено 
от копия на документи по списък, 
проверка на място, одобрение и ре-
гистрация. Обектите за търговия на 
дребно, получили удостоверение 
за регистрация, се вписват от ОДБХ 
в регистъра по чл. 14 от Закона за 
храните в самостоятелно обособе-
на група.

При установяване на неизпълне-
ние на изискванията на наредбата 
директорът на съответната ОДБХ на-
лага административно наказание 
по чл. 44а от Закона за храните.

На форума „Бъдещето на фер-
мерските пазари“, организиран от 
в-к „Български фермер“ със съдей-
ствието на Министерството на зе-
меделието и храните през ноември 
месец м.г. в София, се разбра, че ско-
ро в Държавен вестник ще бъдат 
публикувани поредните изменения 
на Наредба 26 за директните до-

4 за директните продажби от фермите; да се откроят ро-
лите и отговорностите на държавата, общините и раз-
личните сдружения в процеса на създаване и подпома-
гане на фермерските пазари.

След форума се състоя дегустация на продукти на 
фирми, участващи във фермерски пазари, сред които 
мляко, сирене, мед и др. на производители от Западна и 
Централна Стара планина от мрежата на проекта „За 
Балкана и хората“: биологичен мед от пчелините на се-
мействата Начеви и Попови в Калофер, краве мляко и 
сирене на ферма „Вършец“ от Вършец, краве мляко „От 
фермата“ , с. Нефела, Врачанско, краве сирене от ферма 
„Чемерник“ в с. Бов, Свогенско, краве и овче сирене „На 
Дачо“ от Угърчин, Ловешко, биволско сирене и кисело 
мляко от ферма „Под Балкана“ в с. Васил Левски, Кар-
ловско.

Фермерски пазар по швейцарски модел в 
центъра на София

Първата улица у нас, която ще бъде затворена специ-
ално за организиране на фермерски пазар, ще бъде 
„Московска“, съобщи изпълнителният директор на об-
щинската фирма „Пазари Юг“ Николай Попов на диску-
сията за „Бъдещето на фермерските пазари“. Така София 
ще се нареди сред европейските градове, като Берн, 
Женева, Торино и други, в които оживена улица в цен-
търа се превръща в пазар, на който стопаните директ-
но продават продукцията си на потребителите. „Кон-
цепцията за фермерски пазар, по която ние работим, е 
за мобилни пазари – т.е. фермерите да идват на опреде-
лено място в града един или два пъти седмично и да си 
продават стоката от собствени подвижни или премест-
ваеми щандове, обясни управителят на Биоселена д-р 
Стоилко Апостолов, който е и координатор на проекта 
„За Балкана и хората“. – Такива места биха могли да бъ-
дат пешеходни улици, паркове, пешеходни алеи и пло-
щади. С малки изключения общинските зеленчукови па-
зари в сегашния им вид не са подходящи за тази цел.“ 

Идеята за пазар от такъв тип беше акцентът в презен-
тацията на д-р Стоилко Апостолов, който от 2008 г. ра-
боти за скъсяване на веригата фермерски храни-до-
ставки и подпомага фермери от защитени зони в Цен-
трална и Западна Стара планина. Той даде конкретни 
примери със снимки от пазари в центровете на градове 
в Швейцария и други страни, които имат дългогодишна 

история. Конкретното предложение на д-р Апостолов 
през няколко от съботите през декември месец 2015 г. 
на централна улица в София да бъде организиран коле-
ден пазар се сбъдна.

Заместник-министърът на земеделието и храните 
доц. Георги Костов откри първия Коледен фермерски 
пазар в София преди празника за Рождество Христово 
в края на миналата година. По думите му „фермерските 
пазари дават възможност на производителите да про-
дават директно своите продукти. Това е важно както за 
насърчаване на малкия и средния бизнес, така и за пра-
вилното и здравословно хранене на потребителите.“ 
„Подкрепяме идеята за подобен род инициативи, за-
щото това е начин за съкращаването на веригите за до-
ставки и постигането на пряк контакт между произво-
дители и потребители. Днес тук има над 100 произво-
дители, които предлагат собствена продукция, а стоки-
те им са с гарантирано качество“, допълни доц. Костов. 
Уточни, че „тази продукция е под контрола на инспекто-
рите от БАБХ и всички продукти, които се продават и 
тяхното съхранение, е по изискване на Наредбата“. Па-
зарът беше организиран от „Пазари юг“ ЕАД София и се 
проведе на ул. „Оборище“ в участъка между бул. „Васил 
Левски“ и храм паметника „Св. Александър Невски“.

„Амбицията ни е до 2020 г. да имаме началото на тра-
диционните фермерски пазари. Това ще стане чрез два 
механизма – промени в Наредбата за директни достав-
ки и възможности за финансиране на проекти по Про-
грамата за развитие на селските райони“, е позицията 
на зам.- министъра на земеделието и храните Васил Гру-
дев, изразена по време форума „Бъдещето на фермер-
ските пазари“ в края на миналата година.

Да разясни влезлите в сила и публикувани в бр. 87 
на Държавен вестник от 10.11.2015 г. промени на 
Наредба 26 „АгроКомпас“ се обърна с въпроси към 
директора на Дирекция „Животновъдство“ в МЗХ 
д-р Златка Възелова.

ставки на храни от фермите. Екс-
пертът Невена Петрова от земедел-
ското ведомство обясни, че с тях ще 
се облекчат условията, при които 
фермерите имат право да прера-
ботват произведените от тях про-
дукти.

Участието на Фондация „Биоселе-
на“ беше водещо с представения 
опит в организирането на директни 
продажби на фермерски храни. На 
практика тя координира българо-
швейцарския проект „За Балкана и 
хората“, който подкрепя произво-
дители от НАТУРА 2000 зони в Цен-
трална и Западна Стара планина да 
изградят и регистрират обекти за 
преработка във фермите си и да 
продават директно продуктите си 
на потребителите. 

 Във форума участваха зам.-мини-
стърът на земеделието и храните 
Васил Грудев, представители на Об-
щинска банка, общински съветни-
ци, представители на МЗХ, БАБХ, ди-
ректори на общински пазари от Со-
фия, Пловдив, Бургас. На него бяха и 
представители на Хранкооп, на асо-
циация Биопродукти, на сдружения 
на дребните производители и мла-
дите фермери, производители, про-
даващи стоката си на фермерските 
пазари у нас, след които и фермери 
от мрежата на „За Балкана и хората“. 
Целта на дискусията беше да се от-
кроят политиката и моделите за ус-
тойчиво развитие на фермерски па-
зари у нас и начините за финанси-
ране; да се разяснят промените в На-
редба 26 и разпоредбите в Наредба Фермери, работещи по проекта „За Балкана и хората“, на форума в София

Фермери, работещи по проекта „За Балкана и хората“, с 
техния верен помощник при регистрацията по Наредба 26 и 

оборудването на помещенията за преработка – координатора 
от Биоселена Тенчо Христов (вляво)
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Д-р Възелова, още при създа-
ването ù през 2010 г. Наредба 26 
за специфичните изисквания за 
директни доставки на малки ко-
личества суровини и храни от жи-
вотински произход беше по-
срещната с недоволство заради 
тежките изисквания към вида на 
помещенията за обработка на 
продуктите, оборудването и дос-
та завишените норми, които на-
лага. Двете поправки, които це-
ляха да облекчат режима ù, про-
мениха ли нейните норми така че 
да станат приемливи, изпълни-
ми и стимулиращи легални и ре-
гламентирани директни продаж-
би непосредствено от произво-
дителя?

Точно това е и целта на Министер-
ството на земеделието и храните – 
създаване на работеща наредба, 
която едновременно цели насърча-
ване и стимулиране на производст-
вото и търговията с малки количе-
ства суровини и храни от животин-
ски произход, но и защитава здра-
вето на крайния потребител. По-
следното е възможно само, ако про-
дуктите се произвеждат от здра-
вно и хигиенно контролирани су-
ровини в одобрени от компетен-
тните органи обекти. В първона-
чалния си вариант Наредбата пре-
пращаше към Регламент 853/2004, 
което от своя страна създаваше 
предпоставки за различно тълкува-
не на изискванията по места в стра-
ната. С направените изменения и до-
пълнения се разписаха конкретни 
изисквания към производство-
то, преработката и предлагането 

на суровини и храни от животин-
ски произход от производител 
до краен потребител. Така се из-
бягва различно тълкувание и ин-
терпретиране на изискванията към 
вида на помещенията за обработка 
на продуктите, оборудването и не-
нужното завишаване на нормите.

С какво конкретно се облекча-
ват изискванията, на които тряб-
ва да отговарят животновъдните 
обекти, в които се добива сурово 
мляко за директна доставка до 
краен потребител в последните 
поправки на Наредба 26? 

Първо се дава възможност и на 
ферми за производство на суро-
во краве мляко, категоризирани 
в трета група, да реализират про-
изведената от тях суровина като ди-
ректна доставка до крайния потре-
бител при условие, че млякото отго-

ката на сурово мляко и производството на млечни про-
дукти подробно са разписани изискванията към обек-
тите и производствения процес, което да сведе до ми-
нимум възможността за различно тълкуване при одоб-
рението на такива обекти. Измененията целят да об-
лекчат изискванията към обектите и да направят 
наредбата по-атрактивна за фермерите. 

Обнародването на последните ù поправки в Дър-
жавен вестник в края на 2015 г. беше ли свързано 
отново с нотификация и съгласуване с ЕК, за което 
се наложи да чакаме доста дълго при предишната 
поправка на Наредбата от 2014 г.? 

Тъй като Наредбата въвежда национални мерки, про-
цедурата е такава, че като член на ЕС България няма как 
да не спази изискването за нотификация на подобни 
нормативни актове. Също така, всеки нормативен акт 
на държава членка, който касае пазарни отношения, 
следва да се нотифицира с цел избягване на нелоялна-
та конкуренция и защита на нормалните икономически 
отношения. Измененията и допълненията преминават 
за съгласуване и в останалите държави членки. Обна-
родването и прилагането на една ненотифицирана на-
редба е противозаконно и така страната ни е застраше-
на от санкции. 

Как са изчислени количествата, разрешени за ди-
ректни продажби?

В първоначалния си вариант количествата мляко за 
директна доставка бяха изчислени на база разпределе-
ние на млечната квота. Впоследствие при отпадане на 
квотната система в целия ЕС заложеното количество от 
МЗХ беше доста голямо, но получихме бележки от Ев-
ропейската комисия, че това количество не може да се 
приеме за „малко” и да се използва за извършване на ди-
ректни доставки. В сега действащата Наредба 26 е зало-
жено директна доставка на малки количества сурово 
краве мляко да е доставката от производител, която не 
превишава 73 000 кг годишно. Определянето и изчис-
ляването на количествата животинска продукция, раз-
решени за директна продажба, се регламентират на ба-
за ситуацията на животновъдните сектори в страната – 
общ брой на животновъдните стопанства и отглеждан 
брой животни в тях, разположение и разпокъсаност на 
фермите, количество и качество на произвежданите су-
ровини и други. Наредбата е за малки количества суро-
вини и храни от животински произход, търгувани меж-
ду производителя и крайния потребител, т.е. няма как 
да се избегнат ограниченията в количествата. В проти-
вен случай и големите производители ще започнат да 
търгуват с малки количества храни, доставяни до кра-
ен производител, а не това е целта на Наредбата. Тоест, 
въвеждането на малките количества защитава мал-
ките производители и техните интереси. Тъй като в 
европейското законодателство няма определение за 
„малко количество” суровина или храна с цел търговия, 
всяка страна членка сама определя тези количества, 
които накрая се съгласуват с ЕК. В последните измене-
ния и допълнения на Наредба 26 е заложено директна 
доставка на малки количества яйца от кокошки и пъд-
пъдъци да се равнява на не повече от 1000 броя яйца 
седмично. Отпаднало е ограничението за директната 

доставка на малки количества яйца от кокошки и пъд-
пъдъци да не превишава 40% от дневното количество 
добити яйца за всяка ферма.

Ясно ли е дали и как ограниченията на Наредбата 
ще се прилагат при дейността на регистрирани Гру-
пи или Организации на малки производители? 

Изискванията на Наредбата са валидни и за организа-
ции на малки производители при условие, че произ-
вежданата и предлаганата от тях продукция покрива за-
ложените в Наредбата количества и регламентирани 
параметри. В случай, че организацията произвежда по-
големи количества суровини и храни от животински 
произход от тези, определени в Наредбата, следва да 
бъдат покрити всички изисквания за промишлено про-
изводство. Възможност за финансиране за регистри-
рани групи и организации на малки производители в 
областта на директните продажби е Схемата за дър-
жавна помощ „Инвестиции за изграждане на тър-
говски помещения и закупуване на търговско обо-
рудване за земеделски стопани, осъществяващи 
директни доставки на малки количества суровини 
и храни от селскостопански животни”. Срокът за 
сключване на договори за предоставяне на кредити е 
до 31.12.2020 г. Финансирането се осъществява в рам-
ките на наличния за кредитиране ресурс на Държавен 
фонд „Земеделие”. Заявления за кандидатстване се при-
емат до един месец преди изтичане срока за сключване 
на договори по схемата. Предоставянето на средствата 
по кредита може да се извършва еднократно или на 
траншове, в зависимост от характера на инвестицион-
ния проект. За допустими по схемата се считат инвести-
циите за изграждане на обект за търговия на дребно 
(магазин или търговско помещение) или разходи за 
приспособяване на съществуваща сграда/помещение 
за нуждите на обект за търговия на дребно; закупуване 
на основно търговско оборудване (електронна везна, 
щанд маси, стенни стелажи, хладилници), (мобилни) 
хладилни витрини, млекомат за сурово мляко; затворе-
ни, некорозивни съдове за транспорт на суровото мля-
ко до млекомата. Повече информация за схемата има 
на електронната страница на Държавен фонд „Земеде-
лие”, както и в териториалните структури на Фонда. 

Постига ли се баланс между гарантиране сигурно-

варя на конкретни изисквания: за 
кравето мляко – общ брой микро-
организми (ОБМ) до 100 хил./мл, 
общ брой соматични клетки (ОБСК) 
до 400 хил./мл; за всички останали 
видове млека – ОБМ до 1 500 000/ 
мл. За всички видове млека е валид-
но изискването да няма остатъчни 
количества инхибитори. Второ: Пре-
доставена е възможност доставка-
та на суровината да се извършва в 
опаковка на потребителя или в 
опаковка на крайния производи-
тел. Опаковката на производителя 
трябва да е за еднократна употреба 
и да отговаря на изискванията на Ре-
гламент (ЕО) № 1935/2004 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 
27 октомври 2004 година относно 
материалите и предметите, пред-
назначени за контакт с храни, и за 
отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 
89/109/ЕИО. В раздела за преработ-

Ä-ð Çëàòêà Âúçåëîâà, äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ „Æèâîòíîâúäñòâî“ â ÌÇÕ:Ä-ð Çëàòêà Âúçåëîâà, äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ „Æèâîòíîâúäñòâî“ â ÌÇÕ:Ä-ð Çëàòêà Âúçåëîâà, äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ „Æèâîòíîâúäñòâî“ â ÌÇÕ:

Èçïúëíèìè, ëåãàëíè, íî è çàùèòàâàùè 
çäðàâåòî íà êëèåíòà äèðåêòíè 

ïðîäàæáè îò ïðîèçâîäèòåëÿ
Ïîñòèæèìà öåë ñ ðåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26Ïîñòèæèìà öåë ñ ðåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26Ïîñòèæèìà öåë ñ ðåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26 интервю на

Мариела Илиева
Откриване на фермерски пазар на територията на общинския 

„Женски пазар“ в София
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Тстта на потребителите, от една 

страна, и премахването на не-
нужните административни ба-
риери пред малките производи-
тели, за да постигнем късите ве-
риги на доставка, защитавайки 
интереса, както на консуматора, 
така и на производителя? 

Както и в началото подчертах, 
именно това е целта на Министер-
ството на земеделието и храните – 
защитаване интересите на малките 
производители, насърчаване на 
дейността им чрез осигуряване на 
пазари за тяхната продукция. По то-
зи начин се цели и борба с обезлю-
дяването и безработицата в селски-

те райони, т.е. това е мярка и в со-
циален аспект. Основна задача 
обаче на компетентните органи е за-
щита здравето на потребителите 
и осигуряване на безопасност по 
цялата хранителна верига. Ба-
лансът между тези два аспекта в об-
ластта на храните не е лесен, но не е 
и невъзможен и чрез съвместните 
усилия на държавата, на произво-
дителите и на потребителите вяр-
вам, че е постижим. Искам да спо-
мена и за една тенденция, която е 
доста популярна в последните го-
дини – изграждането и функцио-
нирането на пазара на произво-
дителите или т.нар. фермерски 

„Наредба 26 на Министерството на земеделието и 
храните вече работи! Благодарение на добрата воля и 
на активните усилия на хората от МЗХ и БАБХ, на екс-
пертите от проекта „За Балкана и хората” и с малко по-
мощ от Швейцария,“ обяви още в средата на миналата 
година управителят на Биоселена и координатор на 
проекта д-р Стоилко Апостолов и припомни, че „през 
2012 г. фермите за преработка на мляко, регистрирани 
по Наредба 26, бяха само три, а тогава (на 7 май 2015 г.) 
вече са 15. Девет от тях са регистрирани с помощта на 
проект „За Балкана и хората”, сред които и фермата на 
Кулови, която на тази дата получи като безвъзмездна 
помощ по проекта хладилна витрина за директни про-
дажби на преработена собствена суровина от редки по-
роди животни в овче и биволско кисело мляко и сире-
не. Други десет ферми бяха в процес на регистрация. 
„Очаквайте скоро истински млечни продукти, мед и зе-
ленчуци на фермерски пазари в София и Пловдив!“, про-
гнозира тогава д-р Апостолов. И беше напълно убеден, 
защото общо осем мобилни хладилни витрини бяха ку-
пени от Франция в рамките на българско-швейцарския 
проект „За Балкана и хората“. Направени са като ремар-
ке за лека кола или микробус и на пазари и изложения 
се включват към електрическата мрежа.

Така от тях, като от нормален щанд с витрина, родни 
потребители вече пазаруват пресни продукти. С тези 
мобилни хладилни витрини се постави началото на нов 
тип фермерски пазари в България по подобие на таки-
ва във Франция, Австрия, Италия, Швейцария, Холан-
дия. Благодарение на тях фермери от Западна и Цен-
трална Стара планина, регистрирани по Наредба 26 на 
Министерството на земеделието и храните, доставят 
продукти директно от фермите си и ги продават пряко 
на потребителите. Продуктите са от района на НАТУРА 
зони, в които проектът „За Балкана и хората“ осъществи 
активни контакти с фермери, производители и местни 
бизнеси.

Фермерите, избрани да работят за демонстрационно 
извеждане на целите му, са ентусиазирани да продъл-
жат поминъка си в този малък, но с търсени и вече 
предпочитани продукти фермерски бизнес. Те са из-
ключително благодарни за оказаната им експертна по-
мощ от Биоселена и другите неправителствени органи-
зации, при регистрацията им по Наредба 26 в рамките 
на дейностите по проекта „За Балкана и хората“. „Агро-
Компас“ видя всичко това и го показа с репортажи от 
техните стопанства през изминалите години от начало-
то на проекта. Това стана възможно благодарение на ор-
ганизираните посещения на място в зоните на НАТУРА 
2000 от Фондация Биоселена, българския офис на най-
голямата природозащитна организация WWF, Българ-
ското дружество за защита на птиците и Асоциацията 
на парковете в България – все участници в изпълнение-
то на един от най-ползотворните проекти за българско-
то земеделие, в който местни хора, бизнес и природа си 
взаимодействат и преливат своя потенциал. 

Дошли в края на миналата година на форума за бъде-
щето на фермерските пазари в София, част от тези сто-
пани ни убедиха още веднъж във всичко това с вкуса на 
произведените от тях фермерски храни за директни 
продажби, които бяха донесли за дегустация след края 

пазари. Те дават възможност за осъ-
ществяване на пряк контакт и дове-
рие между производители и потре-
бители, предлагане на качествени 
продукти, избягване на прекупва-
чите и допълнително оскъпяване 
на продукцията, стимулиране на 
малкия семеен бизнес и възражда-
нето на някои типични производст-
ва на храни в определени райони 
на страната, както и повишаване на 
заетостта в селските райони. Такива 
пазари вече има на територията на 
цялата страна, повечето от тях 
функционират и с подкрепата на об-
щините, като за София броят им по-
стоянно расте.

Успешният бизнес на фермерите 
в защитени територии 
„За Балкана и хората“

Ðåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà åêñïåðòèòå ïî ïðîåêòàÐåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà åêñïåðòèòå ïî ïðîåêòàÐåãèñòðàöèÿ ïî Íàðåäáà 26 ñ ïîìîùòà íà åêñïåðòèòå ïî ïðîåêòà

Мариела Илиева



w
w
w
.a
g
ro
c
o
m
p
a
ss
.b
g

А
гр

о
К
о
м
па

с
À

êö
å

í
ò

22

23
ôåâðóàðè 2016

A
К

Ц
Е

Н
Тна деловата част на събитието. По-

твърдиха го и с лично изразената от 
тях благодарност към проекта чрез 
страниците на „АгроКомпас“. А тя бе-
ше не само за шанса да бъдат избра-
ни и подкрепени като земеделски 
производители, които живеят и ра-
ботят в региони с щедра природата. 
Удовлетворението и добрите думи 
на фермерите бяха преди всичко за 
осъществените цели на проекта за 
„Балкана и хората“. Защото те носе-
ха смисъла и целта и на техния на 
пръв поглед скромен поминък и ма-
лък бизнес, но оказва се с огромно 
бъдеще за хората и високата при-
родна стойност на регионите, кои-
то населяват. С помощта на експер-
тите и организациите, изпълнява-
щи проекта, фермери в зони на мре-
жата НАТУРА 2000 в Западна и Цен-
трална Стара планина бяха преот-
крили силата на онова крехко и за-
дължаващо ги равновесие между 
природния благодат, отговорния 
труд и свободния непосредствен 
контакт с потребителите на фер-
мерските им храни. Тази дейност ги 
правеше свободни, но и отговорни 
в инициативата и труда да произ-

веждат и продават непосредствено 
от фермите си пълноценни и здра-
вословни храни, съхранили полез-
ното от природата при устойчиви 
практики и с мисъл за нейното съх-
ранение и ползи.

Ферма „Под Балкана“ в с. Васил 
Левски, община Карлово, произ-
вежда кисело мляко и сирене от 
редки български породи, отглежда-
ни свободно по пасищата на Цен-
трална Стара планина. Никола Ку-
лов и жена му Таня отглеждат 500 ка-
ракачански овце и 150 биволи Бъл-
гарска Мурра. Фермата има регист-
рация по Наредба 26 на МЗХ за ди-
ректни продажби. От 19 юни 2015 г. 
работи и като демонстрационен 
център за преработка на мляко и ди-
ректни продажби на млечни про-
дукти от редки български породи 
животни. Таня, която беше донесла 
за дегустацията след форума овче и 
биволско кисело мляко и сирене, на 
въпроса ще продължат ли да пред-
лагат от своите уникални с автен-
тичния си вкус продукти от овче и 
биволско мляко на фермерския па-
зар в софийския квартал „Борово“, 
отговори просто и аргументирано: 

ло мляко, за да имам стимул да постигна неговите ав-
тентични вкусови качества. Младите хора, за жалост, не 
са моя приоритет и моите клиенти. Те мислят, че кисе-
лото мляко трябва да е гъсто като мас и не познават не-
говия автентичен вкус. По-зрелите и възрастни хора, ка-
то видят каймака, им става ясно, че са попаднали на ис-
тинската храна.“ Затова и клиенти на „Фермата“ са хо-
рата, които помнят и търсят вкуса на автентичното бъл-
гарско кисело мляко. Христо вярва, че „и младите ще се 
научат да го търсят и консумират, но трябва постоянст-
во. За целта на преден план, на светло трябва да изле-
зем ние, регистрираните по Наредба 26, а незаконните, 
които предлагат директно, без да са доказали, че спаз-
ват необходимите за производството санитарно-хиги-
енни изисквания, трябва да се премахнат. Незаконните 

фермери са повече търговци, отколкото производите-
ли, решили да продават директно своите фермерски 
храни и затова трябва да се премахнат. Тогава много сто-
пани ще излязат на светло и ще предприемат крачката 
към регистрация по Наредба 26. Контролът се извърш-
ва от Българската агенция по безопасност на храните. 
Някои се заблуждават, че контролиращият орган на та-
зи дейност е общината.“ Христо би искал фермерските 
пазари да са в регионите, където се извършва произ-
водството, което ще спести на фермера разходите за 
транспорт на продуктите. „Преди всичко искам да 
обърна внимание на много мои колеги, които бъркат 
фермера с търговеца. Те искат да продадат 100 кг про-
дукция и да изкарат такава цена и доход от нея, с който 
да карат цял месец. Това не е възможно“, убеден е той. 
Сподели и огорчението си, че 60-70 на сто от фермери-
те, продаващи директно продукцията си, само спекули-
рат и заблуждават, че са регистрирани по Наредба 26, а 
на практика са в сивия сектор. „Аз го виждам това в моя 
град Враца, където единственият регистриран по На-
редба 26 съм аз.“

Ферма „Чемерник“, също подпомогната по проекта, 
се намира в местността „Издримец“ в землището на с. 
Бов, община Своге (Западна Стара планина). Регистри-
рана е като животновъден обект през май 2013 г. В нея 
се отглеждат 25 крави и телета от породите Кафяво бъл-
гарски говедо и Симентал, както и 184 овце от редките 
местни породи Софийска млечна овца и Западностаро-
планинска овца. Продуктите на фермата – прясно и ки-
село овче и краве мляко, краве и овче сирене се правят 
от суровина, изцяло собствена продукция. В стопанст-
вото има и пет коня от Дунавска порода.

Биологичният мед от два пчелина в Калофер – на 
Попови и Начеви, са първите регистрирани по Наред-
ба 26 от екипа на „За Балкана и хората“.

Чонка Попова, която беше на форума в София, разка-
за, че съпругът ù Гроздан е бивш военен, който започ-
нал да гледа пчели и сега заедно стопанисват 50 коше-
ра, разположени на две места сред чистата и запазена 
природа на Калоферския Балкан. Пчелинът им има сер-
тификат за биологично производство от 2005 г. Произ-
веждат годишно от 600 до 1000 кг акациев, билков и ма-
нов мед, пчелен прашец и клей. Проектът „За Балкана и 
хората“ им помага финансово да инвестират в оборуд-
ването на стая, в която разфасоват меда вкъщи, с цел ди-
ректната му продажба с регистрация по Наредба 26. 
„Всичко по придвижването на документите ни за нея 
направи Биоселена. От мен се искаше само един под-
пис“, каза Чонка Попова.

На Коледния фермерски пазар в центъра на София на 
щандовете на производителите от Балкана имаше био-
логичен акациев, билков и манов мед от пчелините „На-
чеви“ и „Попови“ (Калофер), биволско мляко и сирене 
(ферма „Под Балкана“, с. Васил Левски, Карловско), кра-
ве кисело мляко („От фермата“ в с. Нефела, Врачанско), 
краве кисело мляко и бяло саламурено сирене (Ферма 
„Вършец“, Врачанско), краве и овче бяло саламурено си-
рене („На Дачо“, Угърчин), прясно био мляко от ферма-
та на сем. Данчеви в с. Добродан (Троянско) и много дру-
ги все истински и с предпочитан вкус млечни продукти, 
изложени в специални мобилни хладилни витрини. 

„За превозването им в София хар-
чим гориво за 60 лв., а изкарваме от 
продажбата им на фермерския па-
зар в „Борово“ 120 лева.“ Малко 
трудно излиза сметката на задово-
лителна печалба при голяма отда-
леченост на фермерските пазари от 
селищата със самите стопанства за 
производство.

Христо Василев отглежда крави 
от Черношарената порода във 
„Фермата“ във врачанското с. 
Нефела. Обясни, че пасе животните 
си девет месеца, а ако може и пове-
че. „Отглеждам ги напълно натурал-
но. Не използвам антибиотици“, спо-
дели той, предлагайки за дегуста-
цията кисело мляко с каймак, който 
се забелязва веднага. Опитал е сам 
да подготви документите си за ре-
гистрация по Наредба 26, но по ду-
мите му служителите от местния 
офис на Агенцията по безопасност 
на храните вместо да му помогнат 
са го възприели като конкурент на 
мандрата в града. Затова опира до 
експертните съвети и помощ на Био-
селена, която „ни направи техноло-
гичната документация и ни помогна 
и с финансовите средства по проек-
та „За Балкана и хората“. Както и при 
другите подкрепени по него фер-
мери, на практика грандът му по-
крива 25 на сто от направената от 
фермерите инвестиция за необ-
ходимото оборудване на помеще-
нията за преработка по Наредба 26. 
„Регистрацията мина през доста 
трудности. Ако беше някой друг, ще-
ше да се откаже, сподели Христо. – 
Аз продължих с желанието си за ре-
гистрация благодарение на проек-
та и неговата помощ“, уточни той. До-
бави и: „Добре, че има хора, които 
помнят технологията и майсторлъ-
ка на някогашното българско кисе-
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Хубаво е, когато цели, като тази на 
българо-швейцарския проект „За 
Балкана и хората“, се осъществяват. 
Фермерските пазари за директни 
продажби от регистрирани ферми 
в Западна и Централна Стара плани-
на са един от конкретните резулта-
ти на проекта. „С този проект иска-
ме да обвържем отглеждането на 
животни с опазването и поддържа-
нето на пасищата в природните и на-
ционалните паркове и в зоните от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000. 
Вече можем да покажем нагледно, 
че бизнес може да се прави и в за-
щитени територии, а добре опазе-
ната природа носи честни приходи 
на местните хора и ползи за всички 
ни”, посочи модела Стоилко Апосто-
лов от Биоселена, още в деня, кога-
то ферма „Под Балкана“ получи да-
рената ù по българо-швейцарския 
проект хладилна витрина за по-
ефективни директни продажби на 
своите фермерски храни. Надежда-
та е, че тази матрица на мислене и 
практика ще продължи пътя си и в 
други райони на страната, като ед-
на от водещите координати в земе-
делската политика за малкия и сре-
ден бизнес в земеделското произ-
водство у нас.
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Нужно е пазарно ориентиране 
на българските земеделски 

производители

Светлана Боянова е завършила право в Бур-
гаския свободен университет. Започва кариера-
та си като главен експерт в Дирекция „Интегра-
ционна политика“ в Министерството на земеде-
лието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща 
селскостопанска политика, биологично земеде-
лие и правна закрила на сортовете растения в ре-
дица страни на ЕС. От средата на 2003 г. е юриди-
чески съветник в Българската международна сто-
панска асоциация (БИБА), сегашната КРИБ. От 
2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асо-
циацията на земеделските производители в Бъл-
гария (АЗПБ). В първото правителство на ГЕРБ е 
заместник-министър на земеделието и храните с 
ресори „Поземлени отношения“ и двата евро-
пейски фонда за финансиране на земеделието – 
„Директни плащания“ и „Програма за развитие 
на селските райони“. От ноември 2013 г. до мо-
мента ръководи Института за агростратегии и 
иновации (ИАИ).

шенията си на национално ниво.
По принцип ние закъсняхме с обсъжданията, 

предложенията и съгласуването на тези политики. 
Точно така, моята първоначална идея беше да се 

включа в тези закъснели процеси със знанията и ин-
формацията, която имах, за да бъде ползотворен този 
преговорен процес от гледна точка на чисто обектив-
ния факт, че аз познавам нещата отвътре. В един момент 
знанията и опитът ми останаха висящи. За мен тази ин-
формация е много важна, но е по-важна за земеделски-
те производители и експертите в сектора. А и има ли 
смисъл просто да я държа в главата си? Така у мен се ро-
ди идеята за Института за агростратегии и иновации, ка-
зано честно, и точно тези хора, които споделят идеите 
му, са в Управителния съвет. Примерно, аз не бях длъж-
на да популяризирам тази информация и да я давам на 
хората през каквато и да било структура. Можех просто 
да изчакам да започнат приеми по новата ПРСР, да раз-
работвам проекти и да консултирам избрани клиенти 
за директните плащания, защото познавах структурата 
им – СЕПП, зелени плащания, обвързана с производст-
вото подкрепа, схема за дребни стопанства, за млади 
фермери, преразпределително плащане, както и ком-
пенсаторните плащания за агроекология и т.н. Но пър-
во не съм така устроена като човек и второ – действи-
телно тази информационна дупка трябваше да се за-
пълни и то точно в този момент, не по-късно, защото ве-
че нямаше да има смисъл.

Дупката на недостатъчната информация за но-
вата ОСП ли запълни Институтът за агростратегии и 
иновации – или нещо друго? 

Първоначално беше точно така. Няма да претенди-
рам, че в самото начало тази информация за регламен-
тите беше публична, но е на английски език и аз я по-
знавах в детайли от времето на структурирането ù. Ня-
маше къде да прочетеш какво те очаква в новия про-
грамен период. Ако един човек, който се грижи за сто-
панството си, е заинтересован да знае и има отношение 
към това какво ще трябва да му се случи, естествено ще 
му е трудно да чете през интернет новите регламенти. А 
те бяха още проекти на регламенти. Реформата на ОСП 
приключи късно и на ниво Европейски съюз. Затова аз 
реших да направя нещо, което да работи като общест-
вено полезна дейност в посока информация. След това 
се включихме в работните групи по утвърждаване кон-
цепцията по директните плащания, както и по ПРСР, там 
където можем да съдействаме с експертиза за нацио-
налните решения. Тогава вече бях поканила в Управи-
телния съвет на Института хора, които се ползват с доб-
ро име в нашата земеделска общност. Това са доцент Бо-
жин Божинов – в момента декан на факултета по агро-
номство в Аграрния университет в Пловдив, д-р Стоил-
ко Апостолов – управителят на Фондация „Биоселена“, 
инж. Антоанета Божинова – изпълнителният директор 
на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, 
Христо Цветанов, който освен че ми е приятел е и много 
сериозен земеделски производител в района на Сви-
щов. Неговата дейност комбинира зърнопроизводство 
и зеленчукопроизводство и може да даде идеи от раз-
лични гледни точки. В този екип са също Иво Евгениев – 
сериозен бизнесмен и предприемач и в други сектори, 

освен земеделския, и Любомир Лозанов – изпълните-
лен директор на „Амета холдинг“. Моята цел беше да се 
сформира мозъчен тръст за бързо реагиране, едно яд-
ро, което да мисли заедно, но не в една посока, може и в 
различни, но да има дискусия, да има спор, да се нами-
рат най-добрите решения от едни компетентни хора. И 
постигнах точно тази цел, точно с тези представители 
на Управителния съвет.

Бих искала да отбележа, че Институтът за агрострате-
гии и иновации не е браншова организация. Той е не-
правителствена организация в обществена полза, коя-
то не защитава частни интереси, а развива обществено 
полезна дейност за повече от един бранш. Изхождам от 
ОСП, която за мен е общественият критерий, по който 
трябва да се движим и да преценяваме нещата. Въпро-
сът е как да работим ние в тази ОСП за страните 
членки на ЕС. По-късно излязоха т.нар. анализи (при-
мерно, защо да изберем обвързана подкрепа за плодо-
ве и зеленчуци или пък за животновъдство и при него 
защо точно с 200 лв. трябва да се подпомогне една кра-
ва) и ние имаме отношение към техните изводи. В този 
контекст целта на Института освен информираност и 
взимане на решения от страна на бизнеса е да бъдем в 
помощ и на администрацията при създаване и прокар-
ване и прилагане на политиките. Успоредно с това ис-
ках да работим по теми, по които досега никой не рабо-
ти. Или може би не го прави по желания от мен начин. И 
това е темата за иновациите. Защото иновациите в но-
вия програмен период, освен че са приоритет, произ-
тичат и от реформираната ОСП. 

Ясно ли е това понятие за българския земеделски 
производител?

Вероятно е ясно донякъде с общата постановка за 
иновации, че действително това трябва да бъде няка-
къв продукт или система, или технология, която да во-
ди до печалба. Дали ще е икономическа, социална, еко-
логична или друга. Това е в най-общи линии понятието 
за иновациите и предполагам, че всички са запознати с 
него. Само че друг е въпросът как в момента ЕС прокар-
ва идеята за иновативно земеделие и хранително-вку-
сова промишленост. С това не са запознати българ-
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рите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), 
в които аз бях част от екипа на българската страна, за 
мен беше съвсем естествено продължение да мисля и 
да работя за нея. Още повече, че по новата ОСП аз дей-
ствително към онзи момент имах най-многото инфор-
мация, която може да има участник в преговорния екип 
на България по ПРСР, по директните плащания и абсо-
лютно по всички актуални теми от преговорния про-
цес. На практика аз бях наясно с тенденциите и пробле-
мите в тях. В същото време виждах, че при другата стра-
на, където са, най-общо казано, крайните потребители 
на ОСП – земеделски производители, преработватели, 
нямаше въобще информация за нея. Те не бяха в час с та-
зи материя, не бяха започнали и обществените допит-
вания до тях за предстоящите нови политики. Точно то-
гава трябваше да започнат същинските съгласувания в 
самите държави членки, за да успеят с вземането на ре-

Г-жо Боянова, защо агростратегиите и иновации-
те станаха предмет на дейността и фокус на амби-
циите Ви след като приключихте мандата си на 
зам.-министър на земеделието и храните?

След като приключих с поста си на зам.-министър и 
вече бях понатрупала информация и опит изобщо за 
целия бранш – земеделски, преработвателен, за малки 
и средни предприятия, за местна власт, за това какво и 
как се случва по Програмата за развитие на селските ра-
йони (ПРСР), тогава беше и финалният етап на прегово-

Светлана Боянова с декана на Агрономическия факултет на 
Аграрния университет в Пловдив доц. Божин Божинов (вляво) и 
със земеделския производител Христо Цветанов, членове на УС 
на Института за агростратегии и иновации на откриването 

на първия регионален офис на консултантската ù компания 
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ските земеделски производители 
според мен и според моите наблю-
дения.

Какъв е акцентът в тази все още 
недобре позната у нас идея за 
иновативно земеделие и храни-
телно-вкусова промишленост на 
ЕС?

Акцентът на това, което ЕС се 
опитва да стимулира и да направи, 
е европейското земеделие и храни-
телно-вкусова промишленост да са 
по-конкурентоспособни и инова-
тивни. Вече всички са твърде наяс-
но, че съревнованието дали със 
САЩ, с Китай, с целия свят е много 
жестоко и всичко се решава в рам-
ките на Световната търговска орга-
низация, където понякога има стра-
хотни двубои. Това обаче, което е 
важно и те са го разбрали, е, че Ев-
ропейският съюз трябва да бъде 
нов, модерен, да предлага на потре-
бителите нещо, което го отличава, 
за да може да продаваме произве-
деното от нас. И тук иновациите са 
съществени. Те са толкова важни, че 
без тях ще стоим в едно и също със-
тояние и Европа ще остане назад 
вместо да търси нови пазари. Зато-
ва ЕС създаде т.нар. Европейско 
партньорство за иновации. Като в 
частност има Европейско парт-
ньорство за иновации в частта на зе-
меделието и хранително-вкусовата 
промишленост. Неговата идея е не 
просто да внедрим иновативен про-
дукт, технология или процес, който 
да доведе до печалба в рамките на 
стопанството или на предприятие-
то. Идеята е повече глави да седнат 
да го измислят, за да има повече ре-
зултати и ефект. Това е най-просто 
казано. Затова в рамките на това 
EIP-AGRI процесът ще се подпомага 
чрез финансиране. Финансирането 
на тези иновативни комбинации мо-
же да бъде по няколко линии – ед-
ната е по Програмата за развитие на 
селските райони на съответната 
страна членка. Може да е по Хори-
зонт 2020. Има няколко фонда, по 
които се финансират такива проек-
ти. Те се дават обаче не на един чо-
век, който да внедри иновация в 
своето стопанство, а се дават на 
т.нар. Оперативни иновативни 
групи (ОИГ). Тези групи включват 
задължително земеделски стопа-
нин. Може да включат и преработ-
вател. Научната среда може да бъде 

университет, институт или каквото 
е необходимо за точно решаване на 
конкретен проблем в стопанството 
на конкретния земеделски стопа-
нин. Може да бъде консултант, НПО. 
И когато те установят кой проблем 
трябва да се реши, по какъв начин 
да стане това, предлагат иновати-
вен проект с разработен план и го 
представят за одобрение. Първата 
фаза, за която се предоставят сред-
ства, е за създаването на тази опе-
ративна иновантивна група и след 
това за инвестиция, ако такава е не-
обходима, за изпълнението на ино-
вативния проект. В българската 
ПРСР подкрепата по мярката се от-
пуска като обща сума, която покри-
ва разходите за проучвания, за сът-
рудничеството и разходите за из-
пълнение на проекти с размер на су-
мата по дейности. 
¦ Проучвания за приложимост 

на иновативния проект – 5 000 евро 
на година за оперативна група – до-
пустими само за първа фаза на из-
пълнение
¦ Стимулиране на интерес и 

разширяване на оперативната гру-
па – 10 000 евро на година за опера-
тивна група – допустими само за 
първа фаза на изпълнение
¦ Текущи разходи във връзка със 

сътрудничеството – 35 000 евро на 
година за оперативна група – допу-
стими само за втора фаза на из-
пълнение
¦ Преки разходи за изпълнение 

на иновативния проект, включи-

ва въпрос за Европейско партньорство за иновации за 
земеделие, което работи, за да се насърчи конкуренто-
способно и устойчиво селско и горско стопанство, ко-
ето „постига повече и по-добре от по-малко“. То до-
принася за осигуряването на постоянна доставка на 
храни, фуражи и биоматериали и развива работата си в 
хармония с основните природни ресурси, от които за-
виси земеделието. В тази връзка аз реших, че е най-доб-
ре да се покаже чуждият опит и затова Институтът за 
агростратегии и иновации съвместно с този българо-
норвежки проект организираме заедно в рамките на 
АГРА 2016 през февруари т.г. в Пловдив голяма 
конференция с работно заглавие „Иновациите в 
българското земеделие: първи стъпки по пътя на 
EIP-AGRI“. На нея сме поканили и са потвърдили уча-
стието си Австрия, Холандия, Италия, Испания, Герма-
ния и Норвегия и представители на Европейската ко-
мисия. За нашата конференция сме подготвили 
информация, като от учебник по иновации, за да видят 
присъстващите точно какво е направено по EIP-AGRI, а 
не по принцип какво е иновации и да се опитваме да 
разсъждаваме теоретично върху това понятие като 
учени от университети.

Инициативата е обнадеждаваща и полезна, но да-
ли е такава около мярка 16 за иновациите от насто-
ящата ПРСР у нас?

Не е добра действително към момента, но имаме вре-
ме от една година. Ако си напишем нещата както тряб-
ва, аз смятам, че и догодина да имаме приеми по мярка 
16, не е късно. Това ни е първа програма с такава мярка, 
а е и новост за целия ЕС. В момента в ПРСР (2014-2020) е 
записано, че се дават точки по мярка 4.1 за иновативни 
проекти и като отвориш отзад да видиш уточнението, 
там пише „патент“. Значи явно в България иновация е 
равно на патент. А не е така и изобщо няма връзка с то-
ва, което се опитват в ЕС през ОСП да поощрят. Алар-
мирам, че правна закрила е едно, иновация е дру-
го. Затова иновация в земеделското производство е 
не толкова теоретичната концепция за създаване 
на нещо като продукт, а по-скоро внедряване в кон-
кретно стопанство с цел решаване на конкретен 
проблем, от което да имаме полза. А на практика 
проблемите могат да бъдат много. Земеделците си ги 
знаят и е време да се мисли как тези проблеми могат да 
бъдат елиминирани или фермерите да бъдат просто об-
лекчени в тяхната практика. Така например, ние публи-
куваме на страницата на Института какво да разбират 
под „inspirational ideas“ – вдъхновяващи идеи по линия 
на ЕПИ. И ако прочетат в електронната страница на EIP-
AGRI, ще открият множество споделени проектни идеи. 
Например, някои са направили опаковка за съхране-
ние на хранителен продукт, която е от отпадъците на 
картофи. Това е иновация, защото им решава няколко 
въпроса – какво да правим с отпадъка и как съхранява-
ме продукцията. Португалска иновативна идея е на зе-
меделски производител, който засадил в пасището си 
бобови култури, които повишават протеина, с който се 
храни кравата, при пашуване. Абонирана съм за бюле-
тина на EIP-AGRI и всеки месец ме информират какво 
иновативно правят. Много примери има и в секцията за 
споделени проектни идеи на EIP-AGRI Service Point. 

различни указания) по мярка 16 на ПРСР, избрали са си 
комисия от хора, които да преценят дали в проектите 
им има иновативност или не. Там вече са разработили и 
селекционните критерии, по които да определят дали 
проектът е иновативен и може ли да бъде одобрен. 
Обикновено, в тези комисии са привлечени хора с 
много богат житейски опит и много широк експертен 
поглед. 

В случая не подсказвате ли какво трябва да се на-
прави у нас? 

Ами това трябва да се направи. Трябва всички заин-
тересовани страни да седнем и да го изработим. Няма 
да стане ей така утре просто да се отвори мярка 16. То 
не става така.

Министерството на земеделието и храните ли 
трябва да го направи? 

Да, но няма да е лошо да бъде с външна експертиза и 
международен опит.

С опита и с участието на най-старата НПО в Норве-
гия „Норгес Вел“, българските ù партньори – Фонда-
ция „Биоселена“ и Тракийският университет до 
края на месец март ще приключат проекта „Енер-
гийна ефективност и по-добро качество на мляко-
то“ в наши животновъдни ферми. Подробен репор-
таж за него „АгроКомпас“ публикува в своя първи 
брой за тази година. Това ли е на практика инова-
цията, като конкретен пример, за да стане ясно това 
понятие за читателите ни, а и за земеделските про-
изводители у нас?

И то би могло да бъде. Казвам „би могло“, защото в Бъл-
гария все още не е разписано какво ще се разбира под 
иновация. Това е пример за случващо се като иновация 
с опита на други държави. В случая – постигане на по-
добро качество на добитото мляко при използване на 
по-ефективна енергийна технология в самата ферма, 
но с комбинирани действия. Не само един учен, който 
сяда в лаборатория и казва „аз правя иновация, дайте 
ми парите за нея.“ В действителност иновацията в сек-
тора се случва, когато е налице една група, включ-
ваща един производител, който има проблем, и то-
зи проблем трябва да бъде разрешен. В тази група 
влиза и ученият, предлагащ как да стане това, и консул-
тантът и донорът – НПО. С такъв модел сте се запознали, 
отразявайки проекта с норвежко участие. При него 
става ясно, че всички заедно работят за решаване на 
проблема на фермера и в това сътрудничество се раж-
да иновацията. ЕС иска да промотира точно тази визия 
на иновациите като понятие и същност. 

В проекта „Енергийна ефективност и по-добро ка-
чество на млякото“ в помощ на наши животновъд-
ни ферми такова сътрудничество показаха нор-
вежката НПО „Норгес Вел“ и българските ù партньо-
ри.

Затова този път по тази тема аз настоявам да се види 
чуждият опит. В момента ние нямаме стратегия за ино-
вации в земеделието и хранително-вкусовата промиш-
леност. Нямаме наредба. Имаме само една програма, 
която в общи линии копира европейския регламент. 
Няма обаче обяснение какво е това EIP-AGRI и защо 
изобщо го имаме в нашата програма. А на практика ста-

телно разходи за инвестиции – съг-
ласно представен инвестиционен 
план – допустими само за втора фа-
за на изпълнение
¦ Максималният размер на до-

пустимите разходи за една опера-
тивна група за един проект е 1 000 
000 евро.

Това кога ще тръгне като реал-
на практика в полза на земедел-
ското производство у нас?

Мярка 16 от нашата ПРСР (2014-
2020) тази година няма да тръгне. 
Не е заложена в индикативния гра-
фик на програмата през 2016 г. Тук 
обаче няма да критикувам. Честно 
казано, тук действително има нуж-
да от малко повече предварителна 
работа, макар че другите държави в 
ЕС, като Италия, Испания, Австрия, 
Германия вече го правят. На практи-
ка ние вече изоставаме. Те вече 
имат приеми за създаване на опе-
ративни иновативни групи, т.е. вече 
са ги избрали, ще предложат инова-
тивни проекти и ще ги реализират. 
Латвия, Естония също имат такива. 
Парите са заявени и всяка държава 
е програмирала в националната 
ПРСР колко точно пари ще отдели 
за оперативни иновативни групи, 
колко иновативни групи смята да 
финансира и т.н. По-важното е, че за 
да може да се случи това, в другите 
държави, където вече има избор на 
такива оперативни иновативни гру-
пи, вече са си направили цялата нор-
мативна уредба с наредба или ин-
с трукция (вс як а държ ава е  с 

Откриването на регионален офис в Пловдив



w
w
w
.a
g
ro
c
o
m
p
a
ss
.b
g

А
гр

о
К
о
м
па

с
Ãî

ñ
ò

30

31
ôåâðóàðè 2016

 Оптимист ли сте за качеството 
на сътрудничеството в сферата 
на иновациите и комуникациите 
между Селскостопанска акаде-
мия, научни и изследователски 
институти и организации, кон-
султанти и административни слу-
жби в селското стопанство у нас?

Селскостопанска академия (ССА) 
може да се включи, но не като така-
ва, а като конкретен институт по точ-
но определен проблем. Отново каз-
вам – тук въпросът е какви пробле-
ми имат да решават земеделците и 
имат ли кого да питат в тази държа-
ва, от който и да е институт на ССА, 
за да им ги реши. Лошото е, че кога-
то питат, невинаги отсреща имат от-
говора. Така че да не се мисли, че та-
зи мярка 16 е за всички аграрни ин-
ститути и университети. Не, тя е за 
земеделците.

Излиза, че знанията и интелек-
туалният труд в земеделската на-
ука трябва също да са пазара.

Естествено. В рамките на EIP всич-
ки в оперативната група получават 
финансиране. Иначе така в катед-
рите да си пишат научни разработ-
ки, които няма да се случат, това не 
върши работа на земеделските сто-
пани. Тук вече имаш конкретен лост 
– дават ти пари за конкретно пред-
ложение, което ще намери прило-
жение. Очевидно земеделската на-
ука в момента не може да се разви-
ва през ССА, а през по-голяма бли-
зост със земеделските производи-
тели. 

В ПРСР в момента пише, че Опера-
тивната иновативна група не е отде-
лен субект и юридическо лице, а 
гражданско дружество по Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД), 
което е разписано много ясно. Тя ще 
определи как ще се разпредели от-
говорността между всички участ-
ници в точно определен иновати-
вен проект. С обединяване на уси-
лията им ще се постигат целите на 
иновативния проект, а договорът 
по ЗЗД определя точно кой за какво 
отговоря и кой какво прави. Това е 
много важно. В зависимост от идея-
та групата избира и един координа-
тор, без който не може. Оператив-
ната иновативна група е като не-
правителствено обединение, което 
създава параметрите за точно оп-
ределена иновативна идея, която е 
само в рамките на тази група от хо-

ра, които са решили, че така ще раз-
решат конкретен проблем. Те си раз-
писват всичко в рамките на групата, 
кандидатстват си по ПРСР и не са 
подчинени на никого. Както един зе-
меделец, в ролята му на кандидат бе-
нефициент. Той не е подчинен на ни-
кого, освен на собствената си воля и 
възможности на земеделски произ-
водител. Същото е и тук – подписва 
се договор между Оперативната 
иновативна група и Управляващият 
орган на ПРСР, който е МЗХ, за кон-
кретни дейности, които тя ще из-
вършва. Предполагам, че когато ка-
сае инвестиции на ОИГ, ще се под-
писва и договор с ДФЗ или догово-
рът ще е тристранен. Тези инвести-
ции ще се движат по правилата на 
мярка 4.1 и мярка 4.2, защото чле-
новете ù могат да се съюзят и да пра-
вят инвестиция примерно за инова-
тивна идея за преработка. Има мно-
го примери за такива инвестиции, 
но за да може нещо да те вдъхнови, 
е хубаво да четеш повече. Така Опе-
ративната иновативна група реал-
но е един отделен бенефициент по 
ПРСР. 

Процедури по подмярка 16.1
¦ Набиране на заявления за 

подпомагане
Процесът на избиране на опера-

тивни групи на ЕПИ с иновативни 
проекти за финансиране ще се осъ-

начин.
В тази връзка у нас на хората от многоликите 

браншове в сектора на земеделското производство 
какво им липсва – закона, позицията, мисленето 
или нещо друго, за да се оказват понякога губещи и 
икономически неадекватни и безпомощни в своя 
труд, в своя агробизнес?

Проблемът опира най-вече до това, че трябва да си на-
ясно какво искаш, а не само да си фиксиран във въпро-
са „за какво дават пари.“ Парите са важно нещо, но 
трябва да са в комбинация с компетентност за нещата, 
които правиш, с яснота за това какво искаш да постиг-
неш за своя живот, за своя бизнес, а защо не и за своята 
родина. 

 

ЕК засилва прилагането на научни 
изследвания и иновации в 

земеделието

След завръщането си от конференцията „Проектира-
не на пътя: стратегически подход за земеделски научни 
изследвания и иновации в ЕС” в Брюксел председате-
лят на Института за агростратегии и иновации Светла-
на Боянова обобщи: „С приемането на стратегически до-
кумент Европейската комисия цели да развие прилага-
нето на научните изследвания и иновациите в земеде-
лието, които ще бъдат основата за бъдещите решения и 
дългосрочни подходи за развитието на сектора. Стра-
тегията има за цел селскостопанската изследователска 
дейност да бъде въведена в програмирането на по-
следните три години от Хоризонт 2020 и да насочва към 
земеделските иновативни дейности в следващия про-
грамен период.” 

На конференцията генералният директор на ГД Агри 
Йержи Плева е представил новата стратегия на ЕК за 
научни изследвания и иновации в селското стопанство. 
Стратегическият проектодокумент е обсъден с цел въ-
веждане на системен подход към европейските научни 
изследвания и иновации в земеделието с развиване 
информационната и комуникационна инфраструктура 

на висшето образование, науката, иновациите или 
консултантската дейност в областта на селското 
стопанство или храните, както и земеделски стопа-
ни с практически опит.

Постигна ли целите си отминалият първи програ-
мен период на ОСП у нас и кои от тях бяха предизви-
кателство за България?

Целите ù бяха много – да бъдат подкрепени доходите 
на земеделските производители, да се защити околна-
та среда, докато те упражняват дейността си, да се раз-
нообрази земеделският бизнес в селските райони и т.н. 
Като първи период, в който се включихме в ОСП, бих ка-
зала, че изпълнението им повлия позитивно на българ-
ското земеделие. Има и изключения. Не можем да си за-
творим очите, че се получи дисбаланс на секторите, но 
позитивното е, че няма толкова необработваема земя, 
както беше преди подпомагането от 2007 г. Така че има 
и плюсове, и минуси в зависимост от това за какво гово-
рим. Но като моя обща лична оценка е, че първият про-
грамен период повлия позитивно на родното земе-
делие. Че има и изкривявания, е факт. Идеята затова 
беше да структурираме ПРСР (2014-2020) така че те да 
се избегнат. Така например, по общинските мерки има-
ме сериозни разлики от предходната програма. Те вече 
са много по-целенасочени. Не можеш просто да пра-
виш общински пътища. Вече трябва да имаш критерий 
за подбор, когато ти се дават пари за пътища, когато са 
за съществуващи от списъка на Министерството на ре-
гионалното развитие или за транспортно свързване с 
град от четвърто йерархично ниво. Вече се взема пред-
вид това тяхно предназначение, като избягва предиш-
ното им финансиране въобще. Сега вече говорим и за 
консолидирани ВиК оператори, както и за това, че тряб-
ва да покажат прединвестиционно проучване, докато 
преди такова не се изискваше. Всеки иска и си прави 
където си иска. Така беше преди, но това с новата ПРСР 
се промени.

Рекордният интерес към кандидатстването по 
ПРСР (2014-2020) и проектите на стойност от два до 
четири и половина пъти над предложените бюдже-
ти за отворените вече инвестиционна, за младите 
фермери и за преработка на продукция мерки не 
пренавиват ли идеята за европейското подпомага-
не до степен на буксуване?

До буксуване няма да доведе, до забавяне – може би. 
Както виждате по мярка 4.1 колко дълго продължи пре-
цизирането по първия прием. Освен това, когато се пи-
шат тези проекти на наредбите, нека тогава да сме мал-
ко по-активни, а не след това. Сега чуваме „ама тези при-
оритети с тези точки как са измислени.“ Но чакайте, пре-
ди това не ги ли видя, не си ли изказа мнението за тях. 
Винаги постфактум някой ни е виновен. Нали има бран-
шови организации, които ходят на обсъжданията на 
критериите и защитават позициите. Но трябва експер-
тиза, а не просто да си говорим. Така че освен админи-
страцията, и представителите на самите браншове в 
земеделието и преработката на храни трябва да бъдат 
по-конструктивно и компетентно мислещи. Вижте кол-
ко силни структури има в ЕС. Само че те пишат докумен-
ти, меморандуми, оповестяват едни становища, резю-
мета. И там нещата се случват по малко по-различен 

ществява с публични обяви. Избо-
рът на оперативните групи и одо-
брението на иновативните проек-
ти се извършва от Управляващия 
орган на ПРСР.

Подборът на проекти се извърш-
ва за всяка фаза отделно по две обя-
ви, съответно за проекти с първа 
фаза и за проекти само с втора фа-
за. Проектите, класирани за първа 
фаза, получават финансиране само 
за допустимите разходи за тази 
фаза. Оперативни групи, канди-
датствали с проекти само за вто-
ра фаза, получават финансиране са-
мо за допустимите разходи за та-
зи фаза.

Оперативни групи, изпълнявали 
проекти с първа фаза, кандидат-
стват за одобрение на разходи за 
изпълнение на втора фаза по спе-
циална обява за такива групи. При 
кандидатстване на втора фаза 
оперативната група се задължава 
да поддържа минимум капаците-
та, с който е одобрена за първа 
фаза.
¦ Прилагане на критериите 

за подбор
Класирането на подадените про-

екти по всяка обява, съгласно кри-
териите за подбор, ще се извършва 
от Комисия за оценка, съставена 
от представители на Управлява-
щия орган и независими експерти, с 
опит и специализация в областта 

Светлана Боянова и Михаел Пилке, ръководител на подразделение AGRI F3 „България, 
Хърватия, Дания и Полша” в Главна дирекция „Земеделие” към Европейската комисия, на 
конференция на тема „Предизвикателства за развитие на сектор земеделие през новия 

програмен период” през 2015 г.

 На конференция през 2015 г. за новата ПРСР (2014-2020)
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за вземане на политическите реше-
ния на Съюза. „Сега имаме силен 
проектодокумент за бъдещето на 
селскостопанските научни изслед-
вания и иновации“, е подчертал ев-
рокомисарят по земеделие Фил Хо-
ган по време на конференцията. По 
думите му, в период на бюджетни ог-
раничения и затруднения има нуж-
да от най-доброто използване на 
всички различни възможности за 
научни изследвания и иновации в 
земеделския сектор. С приемането 
на документа Европейската коми-
сия очертава три приоритета: упра-
вление на ресурсите, особено на по-
чви, води и биоразнообразие; по-
добро здраве за животните и расте-
нията и приемане на интегрирани 
екологични подходи. Особен ак-
цент се поставя върху повишаване 
на иновациите в селските райони за 
модернизиране на селските тери-
тории и политики. Работната визита 
на Светлана Боянова беше част от 
инициативата на Института за спо-
деляне на европейския опит в 
сформиране на Оперативни инова-
тивни групи в рамките на Европей-
ско партньорство за иновации за зе-

меделие (ЕIP-AGRI) и популяризи-
ране на възможностите, от които мо-
гат да се възползват земеделските 
производители и преработватели в 
селските райони. „С тази кампания 
от Института сме си поставили ам-

бициозната цел за постепенното из-
граждане на иновативно развива-
ща се земеделска общност в Бълга-
рия“, подчерта Боянова.

Светлана Боянова беше единственият български представител, участвал в 
конференцията на тема: „Проектиране на пътя: стратегически подход за земеделски 

научни изследвания и иновации в ЕС” в края на януари т.г. в Брюксел 
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По традиция изложението има интересна и най-вече 
полезна за земеделските производители съпътстваща 
програма. Акцентът в нея на пролетното издание на БА-
ТА АГРО ще бъде семинар с участието на представители 
от МЗХ и ДФЗ. На него ще се даде отговор какви са поли-
тиките, които ще следва ДФЗ, както и повече информа-
ция за новостите и промените във вече одобрената про-
грама до 2020 година.“ 

В асоциацията БАТА АГРО към момента членуват 17 
фирми, специализирани основно в дистрибутирането 
на самоходна техника. „В организацията ни са обхвана-
ти 75% от бизнеса със земеделска техника в България, 
което мисля, че е достачъно представителна извадка, 
сподели още Тодор Николов. – Доколко зависи от нас, 
стремим се да показваме всичко това, което е необхо-
димо на българския земеделец. Но въпросът с подно-
вяването на агропарка у нас е свързан и с много други 
неща – с ПРСР, с различните политики на МЗХ, реализи-
рани чрез ДФЗ. Ние имаме много претенции за това как 
се правят нещата, защото за последните 4 години те бя-
ха изключително хаотични. Имам предвид, че първо 
ПРСР, която трябваше да стартира през 2014 г., всъщ-
ност стартира в средата на 2015-та и то с едни доста 
скромни числа. Както и това, че отново се променят ня-
какви правила, които не ни е много ясно какви са. В на-
шия бизнес вместо да има неработещи програми е по-
добре да няма никакви. Защото когато се очаква нещо 
да се случи, хората чакат то да се случи наистина. И пре-
настройват плановете си за инвестиции и за подновя-
ване на техниката, започват едни изчаквания, а всичко 
това не се отразява добре на пазара. В последния при-
ем на проекти за инвестиции в техника от 3 700 проекта 
бяха одобрени едва 700, което означава, че нужди има, 
но нещо в правилата може би не е така, както трябва. 

Ние комуникираме непрекъснато с управляващите в 
земеделския сектор, доколкото това е наше задълже-
ние – да информираме за позицията си. В крайна смет-
ка функцията на обществените организации е точно 
такава. Асоциации от нашия тип трябва да бъдат термо-
метър, който да показва кое до къде е стигнало. Рабо-
тим в много тясно сътрудничество със зърнопроизво-

дителите, със собствениците на земеделска земя, с асо-
циацията на консултантските фирми, както и с много 
други. Но проблемът е доколко има чуваемост. За мен 
тя е слаба. Единственият начин, според мен, е да се на-
прави една дългосрочна програма за развитие на сек-
тор земеделие – животновъдство и хранително-вкусо-
вата промишленост, която е свързана с него. Защото 
когато е ясно в каква посока се върви, къде ще има сти-
мули за производство, къде държавата ще помага, 
тогава е лесно хората да си насочват натам усилията. 
Считам, че тази програма трябва да бъде изготвена от 
научната мисъл в сектора, защото имаме достатъчно на 
брой научни институти, които се занимават с тези проб-
леми, да бъде подложена на изключително широко об-
ществено обсъждане и коригиране, ако се налага, да бъ-
де одобрена от всички партии, които участват в управ-
лението на държавата, и след това да бъде изпълнява-
на. Тъй като през последните 4 години сменихме 4-5 
кабинета и всеки си мислеше, че разбира най-много от 
всички. Стигнахме дори до там, че един служебен мини-
стър на земеделието направи стратегия за развитие на 
българското земеделие, което е смешно. В крайна смет-
ка България е земеделска държава. Ние трябва да си 
уважаваме потенциала и традициите и хляба. Но за да 
се случи това, трябва да се предприемат конкретни мер-
ки, а не от днес за утре да се прави едно или друго.“ 

Но поне по отношение на агротехниката българските 
земеделски производители могат да бъдат спокойни. 
Двете изложения в годината на БАТА АГРО, в един срав-
нително равномерно разпределен период, на всеки 6 
месеца, дават възможност на фирмите да показват но-
ви продукти, нови марки или да провеждат целеви кам-
пании, по свое желание или по искане на производите-
лите. „Вярно е, че в началото имаше много противоре-
чиви мнения за пролетното изложение, въпреки че пър-
вото мина при изключително голям успех. Заявените 
към момента площи, както и досегашните положител-
ни отзиви на нашите български и чуждестранни парт-
ньори са ясен знак, че сме избрали вярната посока.“

Има някаква хубава символика в това, че заедно с про-
летта, когато земята се събужда за нов живот, идва и 
пролетното издание на специализираното изложение 
БАТА АГРО. По традиция то се провежда на летището 
край Стара Загора и тази година, между 8 до 12 март, за 
пореден път ще покаже най-иновативните решения в 
земеделската техника. До края на януари изложбени 
площи са заявили 120 фирми, като се очаква тази цифра 
да се увеличи. Което означава, че към изложението има 
силен интерес, заяви Тодор Николов, председател на 
БАТА АГРО. „Оценката още на първото изложение беше 
изключително висока. И се дължи на две причини. Пър-
во – защото това е наистина едно огледало на пазара за 
агротехника, и второ – заради начина, по който е орга-
низирано изложението. Всичко се провежда на една 
площадка, и начинът, по който са разположени щандо-
вете, е много удобен за посетителите, които с едно оти-
ване и връщане могат да разгледат всички фирми. От 
тази гледна точка бившето летище е много подходящо.“ 
За допълнителен комфорт на посетителите организа-
торите са предвидили транспортно влакче, с курсове в 
двете посоки. 

Друго удобство и за изложителите, и за гостите на из-
ложението е единствената по своите мащаби закрита 
площ, с размер 5 000 кв. м. Тя е удобна за организиране 
на зали за семинари, конференции, хранителни зони, 
както и за щандове на по-малки фирми, които нямат 
нужда от големи бунгала, допълни още г-н Николов. 

„Със сигурност всеки един от участниците на пред-
стоящото пролетно издание на БАТА АГРО ще се поста-
рае да представи колкото се може повече нови неща. 

Независимо от това, че земеделският сектор е доста по-
консервативен спрямо новостите, ние забелязваме, че 
в България те навлизат по-лесно, отколкото в други дър-
жави. Лично аз никога не съм разглеждал България ка-
то най-подходящата страна за премиери на нови моде-
ли техника. България е един малък пазар. Премиерите 
се правят в Париж, Хановер, в Болоня – това са изложе-
ния, на които самите производители си сверяват часов-
ниците. Разбира се, случва се и в България някой модел 
да излезе първо у нас. И това наистина е много хубаво.“ 

Освен перфектната организация и богатите фирмени 
щандове, БАТА АГРО предлага и друго предимство – въз-
можността да се сключат сделки на място. „Поначало 
всички изложения в България са по-скоро с търговски 
характер. Такова е и нашето. Това е едно място, където 
потенциалният клиент има възможност да види и проб-
ва какво се предлага на пазара и да направи своя из-
бор, спестявайки си пътувания до различни краища на 
страната. Факт е, че ние не сме на втора линия. Продук-
тите, които излизат на европейския и световния пазар, 
много бързо намират своята публика и тук.“

ÁÀÒÀ ÀÃÐÎ Ïðîëåò 2016 
îòâàðÿ âðàòè ïðåç ìàðò

Òîäîð Íèêîëîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÁÀÒÀ ÀÃÐÎ: Òîäîð Íèêîëîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÁÀÒÀ ÀÃÐÎ: 
Èçëîæåíèåòî å îãëåäàëî íà ïàçàðà çà àãðîòåõíèêàÈçëîæåíèåòî å îãëåäàëî íà ïàçàðà çà àãðîòåõíèêà

Òîäîð Íèêîëîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÁÀÒÀ ÀÃÐÎ: 
Èçëîæåíèåòî å îãëåäàëî íà ïàçàðà çà àãðîòåõíèêà

Валери Станев

Тодор Николов: „Избрали сме вярната посока“
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През последните години аграр-
ният сектор в България бележи зна-
чително развитие, като общият го-
дишен обем на земеделското кре-
дитиране срещу субсидии възлиза 
на около 80 млн. евро и броят на от-
пуснатите земеделски кредити не-
прекъснато нараства. Положител-
ният растеж на агробизнеса отреж-
да на сектора пето място в иконо-
миката на страната след производ-
ството на електрическа и топлинна 
енергия, природен газ, информаци-
онни технологии и съобщения. 

Пощенска банка е водеща банка 
във финансирането на агробизнеса 
в страната. През 2015 г. банката е 
отпуснала 10% повече агрокредити 
спрямо година по-рано, като 80% от 
кредитополучателите са зърнопро-

изводители. Прогнозите на експер-
тите на банката са тенденцията да 
се запази и през 2016 г. 

Разработеният от финансовата ин-
ституция агро овърдрафт кредит 
„Навреме“ се отпуска за конкретна 
цел и е подходящ за посрещането 
на краткосрочните нужди на сел-
скостопанските производители. Фи-
нансирането е изключително до-
стъпно и покрива всички същест-
вуващи национални и европей-
ски програми, по които се полу-
чават ежегодните селскостопан-
ски субсидии. Овърдрафтът от По-
щенска банка е в размер на 90% от 
стойността на земеделската субси-
дия, атрактивен лихвен процент, 
без такса за кандидатстване и с по-
ловин такса за отпускане. Погасява-

нето по кредита е чрез ежемесеч-
но плащане единствено на дъл-
жимата лихва по отпуснатата су-
ма, а главницата се погасява при по-
лучаването на субсидията. 

Пощенска банка предлага и други 
специално разработени решения 
за земеделските производители – 
кредит за закупуване на земедел-
ска земя, финансиране на проекти 
по европейски програми и гъвкави 
разплащателни продукти. С пакет 
„Земеделец“ клиентите могат да оп-
тимизират разходите си за банково 
обслужване и да спестят време от 
ежедневни банкови операции, съ-
общават от банката.

Ïîùåíñêà áàíêà ïðåäëàãà 
çåìåäåëñêî ôèíàíñèðàíå 

ñðåùó âñè÷êè âèäîâå ñóáñèäèè
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В изпитването през 2015 година бяха включени 
хибридите: 

Метеор CL – нов хибрид от концепцията SmartOR на 
фирма Май Агро. Тази концепция ще се развива в близ-
ките пет години и обединява в едно най-доброто в пол-
за на фермерите: технологии на отглеждане Clear�eld 
или Clear�eld Plus! Пълна устойчивост на синя китка, 
включително осма раса H. Пълна устойчивост на мана, 
включително шеста раса. 

Гордион CLP – експериментален, нов хибрид от кон-
цепцията SmartOR, който се използва с новата техно-
логия Clear�eld Plus. 

Дует CL – нов ранен хибрид, в технологията Clear-
�eld. Пълна устойчивост на мана, високотолерантен на 
синя китка раса H. Изключително атрактивен хибрид с 
високо съдържание на олеинова киселина – над 84%, 
съдържание на масло – над 45%, високодобивен и пла-
стичен.

Олива CL – на пазара от 2007 година, един от първите 
хибриди с високо съдържание на олеинова киселина – 
над 84%. Високодобивен, с високо съдържание на мас-
ло от 46 до 51%, отлично адаптиран за условията на Бъл-
гария.

Армада CL – в търговската мрежа от 2005 година, ви-
сокомаслен – над 45% масло, високодобивен особено 
за Централна България – над 420 кг/дка.

Иновативните и перспективни хибриди на американ-
ската фирма Ню Сийд се изпитват и предлагат от Агро 
Био Семена на българския пазар от три години, като 
фирмата държи изключителните права за България. 
Хибридите се налагат в Европа с огромен успех и тяхно-
то представяне у нас доказва техните предимства. Хиб-
ридите са от различни сегменти и доказаха своя потен-
циал и през неблагоприятната 2015 година:

Импакт CL – хибрид с висока пластичност, устойчив 
на мана и синя китка, с висок добивен потенциал и ма-
сленост над 45%. Създаден за отглеждане по Clear�eld 
технология. Изключително новаторски хибрид с 
голямо бъдеще.

Торино CL – отлично адаптиран за специфичните ус-
ловия у нас, добивът му надминава 420 кг/дка, устойчив 
на мана, високотолерантен на синя китка, фомопсис и 
алтернария. Толерантен на стрес при прилагане на 
Clear�eld технология. 

Камаро CL – откроява се с получения среден добив в 
Северна България и през 2015 година – 445 кг/дка, в ня-

Предстоящият период в развити-
ето на пазара на слънчоглед в све-
товен мащаб е решаващ за компа-
ниите, които предлагат семена за 
посев. Несъмнено освен за произ-
водство на традиционно олио за 
консумация, слънчогледът се раз-
вива и в посока на все по-нараства-
щите нужди от здравословна суро-
вина за преработка и консумация. 

Фирма Агро Био Семена ООД 
следва тази тенденция, като интро-
дуцира и предлага на българския 
пазар атрактивни, полезни и пече-
ливши за фермерите нови хибриди 
слънчоглед. Изпитването на нови 
хибриди слънчоглед е абсолютно 
необходимо, особено при проме-
нените климатични и отчасти поч-
вени условия за последните 15 го-

дини. 
Следвайки своя план през 2015 г., 

Агро Био Семена разшири гамата си 
от нови атрактивни хибриди слън-
чоглед за изпитване и продажба в 
България. Агро Био Семена е екс-
клузивен представител и изключи-
телен вносител на семената на Май 
Агро Семена – Турция, и на Ню Сийд 
– САЩ.

Агро Био СеменаАгро Био Семена върви Агро Био Семена върви 

възходящо във внедряването 
на нови хибриди слънчоглед
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При хибридите на Май Агро разликата между ми-
нималния и максималния добив при отделните хиб-
риди е в границите от 50 до 80 кг (Силистра, Русе). 
Във всички региони силно влияние оказаха разли-
ките и интензитетът на падналите валежи по земли-
ща – често на разстояния от 5-10 км едно от друго 

2разликите достигаха до 30-40 л/м . 

Хибридът Метеор показа висока стабилност на до-
бивите в регионите на Русе, Плевен и Добрич. 

Хибридът Гордион е сходен с Метеор по добив и 
останалите показатели, представянето му може да 
се отчете като много добро при условие, че беше 
третиран с Пулсар Плюс и не беше наблюдавана ре-
акция на стрес от хербицида. 

кои землища добивът достигна до 460 кг/дка, трети-
рането с Пулсар не предизвиква стрес и не се отразява 
на развитието му, устойчив на мана и толерантен на 
най-разпространените болести по слънчогледа, с мас-
леност над 46%. Стабилен хибрид с голямо бъдеще. 

Всички хибриди бяха изпитани както в демо опити, та-
ка и в производствени условия. Полетата за изпитване 
бяха разположени върху разнообразен релеф, съчетан 
с реакцията на почвата и типа почва. Представените до-
биви са от площ един декар и изчислени на база претег-
лена средна аритметична за всеки регион поотделно. 

По време на вегетацията част от опитите са отглежда-
ни по схема без третиране с Пулсар. В технологията на 

отглеждане в повече от 70% от опитите са прилагани 
комбинирани NPK торове и листно третиране с торове, 
съдържащи бор, което се отрази благоприятно както 
върху получения добив, така и върху съдържанието на 
масло. Като цяло, се потвърди наблюдаваната тенден-
ция, че прилагането на комбинирано торене – предпо-
севно и вегетативно, влияе в положителна посока ра-
стенията да преодоляват стреса от засушаването. Боле-
стите не оказаха съществено влияние върху развитие-
то на растенията. За това принос има и засилващата се 
тенденция растенията да се третират с фунгициди в на-
чалото на месец юни.

Ðåçóëòàòè îò èçïèòâàíåòî ïî ðåãèîíèÐåçóëòàòè îò èçïèòâàíåòî ïî ðåãèîíèÐåçóëòàòè îò èçïèòâàíåòî ïî ðåãèîíè

Õèáðèä Ìåòåîð CLÕèáðèä Ìåòåîð CLÕèáðèä Ìåòåîð CL

Õèáðèä Ãîðäèîí CLPÕèáðèä Ãîðäèîí CLPÕèáðèä Ãîðäèîí CLP

Õèáðèä Äóåò CL HOÕèáðèä Äóåò CL HOÕèáðèä Äóåò CL HO

Õèáðèä Îëèâà CL HOÕèáðèä Îëèâà CL HOÕèáðèä Îëèâà CL HO

Õèáðèä Àðìàäà CLÕèáðèä Àðìàäà CLÕèáðèä Àðìàäà CL



ното, слабо вариращо съдържание на масло.
При всички хибриди в голяма степен влияние за ни-

вото на този показател освен генетичните заложби ока-
за и прилагането на комбинирани торове.
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От новите хибриди на американската компания Ню 
Сийд изпъква хибридът Камаро, показал най-високи 
максимални добиви – 415-441 кг/дка. 

Импакт и Торино потвърдиха отлични резултати за 
цялата страна с много слабо вариране между минимал-
ния и максимален добив от 50-60 кг, което очевидно оз-
начава и по-добра пластичност и сигурност за всеки, 
който отглежда тези хибриди. 

Получените резултати показват, че представянето на 
хибридите на Ню Сийд е на много високо ниво както в 
Централна, така и в Североизточна България. Много 
добри са получените резултати и в Северозападна Бъл-
гария, където през последните години бяха наблюдава-
ни проблеми при прибирането, настъпили от преко-
мерното преовлажняване на почвата и закъснение при 
жътвата.

Фирма Агро Био Семена предложи на фермерите 
през 2015 г. високоолеиновите хибриди Олива и новия 
Дует, с отлично съдържание на олеинова киселина от 
82,5 до 87,8%, което се потвърди и от изпитването в раз-
личните региони. В световен мащаб се наблюдава заси-
лено търсене на продукция от този тип хибриди за по-
лучаване на високоолеиново масло. Този интерес се 
стимулира и от допълнителния бонус, даван за изкупу-
ване. Тези два хибрида имат и голямото предимство 
пред останалите хибриди на пазара, изразено в ненуж-
ността от изолация при отглеждане. Като общо мнение, 
фермерите, отглеждали тези хибриди, са възхитени от 
предимствата им. 

Изводи от изпитването на слънчогледовите хиб-
риди на Май Агро и Ню Сийд през 2015 година: 

Хибридите показаха високия си потенциал в добива, 
съдържанието на масло и олеинова киселина, както и 
пластичност и адаптивна способност за различните ре-
гиони със специфични и разнообразни почвено-кли-
матични условия. По време на зреене хибридите не ус-
кориха срока или не „прегоряха“ и това спомогна за нор-
малното му протичане и формиране на добива.

Те оформят една компактна, взаимодопълваща се гру-
па от хибриди, адаптирани за разнообразните почвени 
и климатични условия на България. Допълнени с при-
лагането на модерни технологии на отглеждане, те 
представляват отличното портфолио на Агро Био Се-
мена. Не на последно място, тези резултати са предпо-
ставка и за по-високи приходи и по-висок просперитет 
на българския фермер.

Хибридът Олива и през 2015 г. се доказа като широко пластичен и адаптиран в отделните региони – много 
стабилна пластичност и постоянни добиви в цялата страна. 

Новият хибрид Дует е с отлично представяне за 2015 година, със слабо вариране в средния добив от декар 
в някои райони, като в три региона на страната максималният добив е над 400 кг/дка – в Добрич, Русе и 
Плевен. 

Хибридът Армада не се отклонява от традиционното много добро представяне по добив за последните 10 
години, с отлични резултати в Централна България въпреки отчетеното силно засушаване!

Õèáðèä Òîðèíî CLÕèáðèä Òîðèíî CLÕèáðèä Òîðèíî CL

Õèáðèä Èìïàêò CLÕèáðèä Èìïàêò CLÕèáðèä Èìïàêò CL

Õèáðèä Êàìàðî CLÕèáðèä Êàìàðî CLÕèáðèä Êàìàðî CL

Ñúäúðæàíèå íà ìàñëî %Ñúäúðæàíèå íà ìàñëî %Ñúäúðæàíèå íà ìàñëî %

От направените анализи за съдържание на масло е 
видно, че то варира от 42,8% при Метеор до 47-47,8% 
при Армада и Олива. 

И при хибридите на Ню Сийд не се наблюдават кри-
тични стойности под 42% в общото съдържание на мас-
ло. Това допълва и мнението на някои фермери да от-
глеждат хибридите Торино и Импакт поради стабил-

Ñúäúðæàíèå íà îëåèíîâà êèñåëèíà %Ñúäúðæàíèå íà îëåèíîâà êèñåëèíà %Ñúäúðæàíèå íà îëåèíîâà êèñåëèíà %
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Моделите имат портален преден мост и bi-speed сис-
тема за управление, с който се постига максимална ма-
невреност и проходимост. Дългата колесна база прида-
ва на моделите балансираност и устойчивост включи-
телно при теглене на тежки ремаркета и прикачен ин-
вентар. 

В най-популярния работен клас между 90 и 110 к.с. са 
двата модела на Кubota – М8560 и М9960. По-малкият 
от двата модела – М8560, е с двигател 93 к.с. Интели-
гентният контрол на двигателя позволява допълнител-
ни функции като например управление на скоростта с 
цел постоянна скорост на силоотводния вал (PTO) и на-
маляване на натоварването на двигателя с 20% в транс-
портен режим. Това намалява значително шумовото 
замърсяване и разхода на гориво. Новата трансмисия с 
6 синхронизирани предавки предлага общо 36 скоро-
сти напред и назад. Благодарение на това се постига 
максимално използване на пълната мощност на двига-
теля. 

Компактни, леки и маневрени са моделите М6060 и 

М7060. Те са с мощност 66 и 74 к.с. и стандартно оборуд-
ване. Отличната им работа се осигурява от 4-цилин-
дровия дизелов двигател, с електронно контролирано 
впръскване Common rail, допълвано от филтър за твър-
ди частици, оксидиращ катализатор и рециркулиране 
на отработените газове за покриване нормите на вред-
ни е мисии от етап IIIB. 

Моделите са с добре степенувани 18 предни и задни 
скорости в три групи, с 6 скорости в основната скорост-
на кутия, плъзгащи скорости и 40 км/ч еко скорост, коя-
то осигурява 20% по-ниска скорост на двигателя с цел 
икономия на гориво. 

Впечатляващо е и базовото оборудване, като автома-
тични звена на навесна система и автоматичен теглич 
за ремарке, работни светлини и саморестартиращи ин-
дикатори.

Тракторите от серията M 40 Narrow са с компактна 
форма, с кабина или ролбар и са идеални за работа в 
овощните градини или в лозята.  Моделите са разрабо-
тени специално за работа, при която се изисква малка 
външна ширина при увеличена производителност. Ши-
рината от 1.35 метра (със стандартни гуми), заоблените 
калници и удобно разположените обслужващи еле-
менти позволяват работа и при ограничено простран-
ство. 

Тракторите с тясна колесна база притежават серийно 
монтирано хидравлично реверсивно превключване 
под товар. Това дава възможност за много добра ма-
невреност и при работа в тесни пространства, без умо-
рителното боравене с педала на съединителя.

Едва ли има земеделски произво-
дител у нас, който да не познава 
японските трактори Кubota – оран-
жевото универсално решение за 
всяка дейност на полето. Наистина 
конкуренцията при тази основна за 
селското стопанство машина е ог-
ромна, но както се казва – японците 
знаят как. Затова Кubota създаде 
своята М серия трактори, които не 
просто отговарят на очакванията 
на фермерите, а впечатляват с пер-
фектната си комбинация от здрави-
на, икономичност и производител-
ност.  

През 2016 г. Kubota обявява спе-
циална промоция за трактори от М 
серията, които са закупени през та-
зи година и по цени за 2016 г. Про-
моцията ще включва три безплатни 

обслужвания на 50, 300 и 600 мото-
часа, като безплатни ще бъдат както 
трудът, така и маслата и филтрите, 
необходими за обслужването. Ku-
bota запазва и 4-годишната гаран-
ция за тракторите от М серията. 

През 2015 г. за втора поредна го-
дина Kubota се нареди в тройката 
на най-продаваните трактори на 
българския пазар. 

Моделите М128GX и М135GX са 
най-мощните от серията GX на Кu-
bota, предназначени за по-тежки об-
работки. Те са с мощност 133 и 140 
к.с. Двигателите са 4-цилиндрови, с 
4-клапанна технология с турбо, ин-
теркулер и впръскване Common 
Rail. Скоростите са 24 напред и 24 на-
зад с Power Shift и специален Power 
Shuttle лост за напред и назад. Мо-

делите имат портален преден мост 
и bi-speed система за управление, с 
който се постига максимална ма-
невреност и проходимост. Кабина-
та е широка и комфортна, с клима-
тик и седалка на въздушно окачва-
не. Двата модела се предлагат и във 
вариант с активен преден мост.

Моделите М100GX и М110GX са 
нови многофункционални тракто-
ри на Кubota, подходящи и за по-ле-
ки, и за тежки обработки. Мощност-
та им е 106 и 116 к.с. Двигателите са 
4-цилиндрови с обем 3800 куб. см. 
Работата на двигателя се управлява 
със системата Dual speed и с акти-
вен контрол на натоварването. Ско-
ростите са 24 напред и 24 назад с 
Power Shift и специален Power 
Shuttle лост за напред и назад. 

Тракторите Кubota – Тракторите Кubota – 
4 години гаранция 4 години гаранция 
Тракторите Кubota – 
4 години гаранция 

и три безплатни обслужвания и три безплатни обслужвания 
с безплатни масла и филтрис безплатни масла и филтри
и три безплатни обслужвания 
с безплатни масла и филтри

Валери Станев
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за животните, която да увеличи мле-
кодобива и така фермерите да са 
конкурентни на европейските паза-
ри. Чест им прави на тези хора, кои-
то въпреки трудностите, въпреки 
руското ембарго продължават да се 
занимават с животновъдство, ня-
кои реализират тежки загуби и въп-
реки всичко имат желание да въве-
дат във фермите си световните но-
вости“, каза председателят на АЗПБ 
Венцислав Върбанов.

Гостите на семинара бяха привет-
ствани от Божана Гандева, управи-
тел на Косад Семанс България, и от 
румънския ù колега д-р Алберт Из-
слей, специалист по хранене на жи-
вотните в Източна Европа, който из-
несе лекция на тема „Генетичен ре-
сурс в посевния материал за увели-
чаване на млеконадоя“. Обект на 
представянето му беше DUO CS 
концепцията за производство на ца-
ревица за силаж. DUO CS е техноло-

гия за произвеждане на висококачествен посевен материал за силаж, реги-
стрирана от Косад Семанс. „Това е агрономия и зоотехника заедно“, обясни 
Александър Костов, мениджър ключови клиенти в Косад Семанс България. 
Да, от всяка царевица се прави силаж, но от съчетанието на два хибрида, 
които са в DUO CS, се получава синергизъм от зелена маса с висока храни-
телна стойност. Обединяването на тези два хибрида води до редица пре-
димства. Изследване, проведено в 50 ферми в Европа, показва прираст в 
месото, в млеконадоя, увеличение на протеините и маслеността в млякото.

В гр. Трявна Косад Семанс Бълга-
рия представи „Съвременни техно-
логии за производство на качест-
вен силаж“ съвместно с Алта БГ и Ол-
тек България и Асоциацията на зе-

меделските производители в Бъл-
гария. „Изключително съм доволен, 
че в този мразовит ден, какъвто е 21 
януари, успяхме да съберем ферме-
ри от цялата страна. Фактът, че тук 

присъстват хора от Силистра, Доб-
ричка област, от почти цяла Южна 
България, от Бургас, Шумен, Пле-
вен, дори и от Видин, показва инте-
реса им към производство на храна 

Ïå÷åëèâøè òåõíîëîãèè çà ïðîèçâîäñòâî Ïå÷åëèâøè òåõíîëîãèè çà ïðîèçâîäñòâî 
íà êà÷åñòâåí ñèëàæ îò Êîñàä Ñåìàíñíà êà÷åñòâåí ñèëàæ îò Êîñàä Ñåìàíñ
Ïå÷åëèâøè òåõíîëîãèè çà ïðîèçâîäñòâî 
íà êà÷åñòâåí ñèëàæ îò Êîñàä Ñåìàíñ

Â Òðÿâíà êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâîñòèòå â ïîðòôîëèîòî ñè çà 2016 ã.Â Òðÿâíà êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâîñòèòå â ïîðòôîëèîòî ñè çà 2016 ã.Â Òðÿâíà êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâîñòèòå â ïîðòôîëèîòî ñè çà 2016 ã.

Диана Александрова

Екипът на Косад Семанс България

Венцислав Върбанов приветства гостите на семинара

Александър Костов и неговият румънски колега Алберт Изслей разясниха 
предимствата на DUO CS концепцията на Косад Семанс

Освен това животни, хранени със силаж, произведен по DUO CS, намаля-
ват дневната си дажба с около 300 грама на животно. От друга страна, в зна-
чителна степен се намалява рискът от ацидоза при преживните животни, по-
добрява се физиологията им, добави чуждестранният специалист. 

„Използвам DUO CS на Косад Семанс. Доволен съм от качеството на сила-
жа. Отглеждам близо 1000 животни, от които 450 млекодайни крави. След 
втората-третата седмица маслеността се покачи, а количеството на мляко-
то се увеличи с 1-1,7 л на животно. Това са 600 лв. на ден повече“, сподели 



w
w
w
.a
g
ro
c
o
m
p
a
ss
.b
g

А
гр

о
К
о
м
па

с
Ñ

å
ëå

êö
è

ÿ

50

51
ôåâðóàðè 2016

фермерът Самет Басри, който беше 
сред гостите на семинара в Трявна. 
Неговият колега от Южна България 
Иван Трифонов отглежда около 
2000 глави добитък и от три години 
основно ги храни със силаж по сис-
темата DUO CS. „От 300 до 800 мл на 
животно се увеличи млеконадоят“, 
сподели фермерът.

Косад Семанс излиза с три нови 
продукта в конвенционалната ца-
ревица. Най-новият е Кампони, 340 
по ФАО, който на опитни полета е 
дал много високи резултати – 775 
кг/дка, с 16,9% влага. През 2014 г. до-
бивите от него са били над 1200 кг/ 
дка. Вторият продукт е Бетови, 430 
по ФАО. Типичен конски зъб с доби-

ви за изминалата година в Северна 
България около 770 кг при непо-
ливни условия. Валверди е третият 
нов продукт в листата на Косад Се-
манс, 450 по ФАО. Освен сигурно 
производство на зърно, има и ген за 
добър толеранс на хидрострес.

Новост в портфолиото на френ-
ската компания при слънчогледа са 
два хибрида от средно ранната гру-
па. Първият се казва Европа от Кли-
ърфийлд Плюс технологията, плас-
тичен, подходящ за всички райони 
на страната. Продукт с добре под-
брани параметри. В Северна Бълга-
рия през 2015 г. средният добив от 
него е бил 209 кг/дка, а в Южна Бъл-
гария – 227 кг/дка при реколтиране 

на 6 300 растения. 
Другият хитов продукт на френ-

ската компания е Марбелия, Клиър-
фийлд хибрид, с ген за устойчивост 
на синя китка до раса G. През мина-
лата стопанска година резултатите 
от него са 335 кг/дка. Косад Семанс 
работи в посока добра устойчивост 
на болести – фома, фомопсис, скле-
ротиния. „Дали продуктите ще се на-
ложат, зависи от доверието, което 
даваме на фермерите, съответно и 
те са доволни от резултатите. Не раз-
нообразяваме търговската си листа 
само за да има нови имена, а даваме 
една надеждност“, каза в заключе-
ние Александър Костов.

Самет Басри и Иван Трифонов споделиха за получени отлични резултати във фермите си, постигнати благодарение на DUO CS технологията
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ции и е традиционно предпочитана. По думите на Бо-
жидар Бонев това, което преработвателите използват 
като суровина, идва основно от хибридите на LG: LG 
56.33 CL, LG 56.63 CL и LG 56.61 CL. Те са предпочитани 
заради технологичните качества на семките – едрина, 
лесно обелване и добро ниво на маслото. Трите хибри-
да са с двойна употреба – за масло и за белене, което ги 
прави по-лесни за реализиране и по-атрактивни за фер-
мерите поради постоянно колебаещите се пазарни це-
ни на продукцията.

В конвенционалния сегмент нов хибрид е LG 54.85, 
устойчив на синя китка, с много добра толерантност на 
засушаване. Отлично адаптиран за условията на Южна 
България. Носи нисък риск от климатичен стрес, отли-
чен потенциал за добив, отлично ниво на маслото в сем-
ките и висока маса на 1000 семена. Доказаният и пред-
почитан от българските земеделци хибрид LG 56.65 М 
също ще бъде част от портфолиото на Лимагрейн за 
2016 г.

Лимагрейн създаде цяла генерация нови царевични 
хибриди, отлично адаптирани към условията на от-

глеждане на царевица при неполивни и поливни усло-
вия в България. Компанията освен това е лидер при ца-
ревиците за силаж в Европа и разполага с много добри 
продукти в направленията биогаз, производство на 
скорбяла и др. Тази година акцентът пада върху някол-
ко нови хибриди за зърно, които представи Димитър 
Петъков, регионален търговски мениджър в Лима-
грейн за Североизточна България.

Хибридът LG 30.315, 300 по ФАО, се характеризира с 
ранно узряване, бързо отдаване на влагата, средна ви-
сочина на залагане на кочана, подходящ за отглеждане 
в цялата страна. Този хибрид понася много добре и къс-
ни сеитби и е подходящ за райони с висока надморска 
височина. Може да се районира в цялата страна. Спо-
ред Лимагрейн това е един от най-сухоустойчивите ран-
ни хибриди, представител на програмата HYDRANEO 
или царевици с максимална издръжливост на воден 
стрес, с доказано висок потенциал за добив. 

Другото предложение при царевицата е LG 30.369, 
370 по ФАО, или известен още като Лиманова. Този хиб-
рид е вече 2 години на българския пазар и все по-уве-
рено върви напред. Притежава компактни растения, 
еректовиден тип на листата, което позволява хибридът 
да се засява на по-голяма гъстота без това да се отразя-
ва отрицателно на добива, дори се получават по-висо-
ки добиви при гъстота около 6500-7000 растения за ре-
колтиране. Това върви паралелно с увеличаване на до-
бивите. Кочаните му са добре изпълнени и с много ви-
сока хектолитрова маса на зърното. Хибридът е подхо-
дящ както за отглеждане в Северна, така и в Южна Бъл-
гария. Безспорно хибрид с лидерски качества, спосо-
бен да носи сериозни натоварвания и да се отплаща по-
добаващо. 

Другият нов хибрид е LG 30.389, с отлични кочани – ед-
ри зърна, тънка какалашка, висока маса на 1000 семе-
на, високо обемно тегло на зърното и отлично здраве 
на кочаните. Високите добиви са гарантирани, като при 
интензивни условия потенциалът му е на отлично ниво. 
Представил се е по най-добрия начин през 2015 година 
и е отлично предложение за ползващите царевица в 
края на група 300 по ФАО.

Особено внимание заслужава и новият LG 30.500 с 
ФАО 480, който е също представител на генерацията 
HYDRANEO и е топ хибрид за групата си. За първа годи-
на е на българския пазар, но с големи възможности.

Лимагрейн обяви новата си промоционална програ-
ма към земеделските производители за стопанската 
2016 година. При слънчогледа промоционалната офер-
та включва Клиърфийлд хибрида LG 56.61 CL. Фер-
мерите, които закупят семена от него, ще имат възмож-
ност да участват в промоционалната програма и да по-
лучат 10% безплатни семена от хибрида. Промоцио-
налното предложение при царевицата се отнася за хиб-
рида Лиманова. Тези, които закупят семена от него, ще 
имат възможност да получат 5% безплатни семена. По-
вече информация фермерите могат да намерят от тър-
говския екип на Лимагрейн или онлайн:

 , www.lgseeds.bg
обясни Венера Данчовска, маркетинг мениджър в Ли-
магрейн България.

Лимагрейн предизвика голям ин-
терес сред фермерите в региона на 
Добрич със семинар, на който пред-
стави новите си предложения за 
2016 г. Компанията излиза на бъл-
гарския пазар с нови Клиърфийлд 
Плюс хибриди. Новите предложе-
ния са LG 56.71 CLP и LG 55.55 CLP. LG 
56.71 CLP е изключително комплек-
сен маслодаен хибрид, устойчив на 
новите раси синя китка, работещ от-
лично при всякакви условия. Мас-
леността е на много добро ниво, а 
стабилността е запазена марка за 
хибрида. LG 56.71 CLP e типичният 
представител на линията, която 
следва Лимагрейн в България и ли-
нията, която покрива всички изиск-
вания на фермерите в тази част на 
Европа, а именно – продукти с топ 
стабилност и с подобаващ потенци-

ал за добив, подчерта Божидар Бо-
нев, продуктов мениджър. Здрав-
ният профил на LG 56.71 CLP е един 
от най-добрите. 

Хибридът LG 55.55 CLP е изключи-
телно ефективен в регионите с 
трайни и силни засушавания. Там 
той изпъква значително пред кон-
курентните хибриди. Отлично 
предложение за Южна България – 
устойчив генетически на синя китка 
и всички раси мана, подходящ за ле-
ки песъкливи и по-слабо плодород-
ни почви. Маслеността на хибрида 
е на отлично ниво.

В Клиърфийлд Плюс сегмента Ли-
магрейн продължава да залага на 
LG 56.31 CLP, който е един от най-
високопродуктивните хибриди на 
българския пазар и който в момен-
та е пазарен лидер – 80% пазарен 

дял в Клиърфийлд Плюс сегмента. 
Той е с възможно най-добрата ус-
тойчивост на болести и отлично за-
щитен спрямо основните фактори, 
лимитиращи добива. За това гово-
ри и трайно силното му представя-
не в периода 2013-2015 година.

Във високоолеиновия сегмент Ли-
магрейн разчита на новите си пред-
ложения LG 54.92 HO CL и LG 54.52 
HO CL. Това са внимателно подбра-
ни продукти с отлични стопански 
качества – високо общо масло в сем-
ките и много високо съдържание на 
олеинова киселина. И при двата 
хибрида маслото е около 44-47%, а 
нивото на олеиновата киселина 87-
90%.

Лимагрейн е добре позната на 
производителите на белени семки. 
Тук компанията е с отлични пози-

LG – топ стабилност LG – топ стабилност 
и висок потенциал за добиви висок потенциал за добив

LG – топ стабилност 
и висок потенциал за добив

Ëèìàãðåéí ïðåäñòàâè Ëèìàãðåéí ïðåäñòàâè 
ïðîäóêòîâîòî ñè ïîðòôîëèî ïðîäóêòîâîòî ñè ïîðòôîëèî 

â Äîáðè÷êà îáëàñòâ Äîáðè÷êà îáëàñò

Ëèìàãðåéí ïðåäñòàâè 
ïðîäóêòîâîòî ñè ïîðòôîëèî 

â Äîáðè÷êà îáëàñò

Част от екипа на Лимагрейн 
България, участвал в 
презентация в Добрич
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ва все по-трудно, тъй като те дават много мляко дори в 
края на лактацията и при тях е вероятно да се срещнат 
случаи на изтичане на мляко с висок риск от мастити. 
По тази причина някои организации на фермери по све-
та препоръчват спиране изхранването с концентрат 
две седмици преди пресушаване, за да се намали мля-
кото до под 15 литра дневно.

Периодичното прекъсване на издояването също во-
ди до намаляване на млякото през последната седмица 
от лактацията, но също така и до по-малки приходи.

Намаляването на дажбата преди пресушаване може 
да предизвика глад и физиологични проблеми, създа-
ва предпоставка за увреждане на черния дроб и пони-
жава имунитета.

Намаляването на млякото преди пресушаване влияе 
положително на вимето, но от друга страна, намалява-
нето на храната и разреждането на издояванията пре-
дизвикват болка и дискомфорт на кравите и носят по-
високи разходи за труд.

Здравето на млечната жлеза при пресушаване
Количеството надоено мляко преди пресушаване и 

изтичането на мляко в първата седмица след пресуша-
ването носят риск за развитие на мастит в ранния сухо-
стой. С пресушаването се случват някои важни проме-
ни: отмиването на бактериите от млечния канал спира, 
спира запечатването на цицките с цел предпазване от 
инфекции. Бавното преминаване към покой и активи-
ране на защитните механизми на вимето създава пред-
поставки за мастит.

Причината, поради която се препоръчва млеконадо-
ят преди пресушаване да се намали е, че така се нама-
лява значително рискът от нови мастити.

След пресушаване в цицковия канал се образува фи-
зиологична кератинова запушалка – естествен защи-
тен механизъм на вимето срещу проникване на 
бактерии през сухостойния период. Но има крави, при 
които дори на 6-тата седмица от пресушаването цицки-
те не са затворени и това е свързано с големината на 
млеконадоя.

Изтичането на мляко е 
симптом на нарушена 
функция на мускулите, за-
тварящи цицковия канал 
и носи риск от поява на 
мастит. То се характери-
зира с изтичане на мляко 
от една или повече циц-
ки при липса на доене, в 
случай че наблюдаваме 
струйка мляко, изтичаща 
от цицката, мляко, което 
капе от цицката, или ако виждаме мляко по пода под ви-
мето.

Кравите, при които се среща изтичане на мляко при 
пресушаване, имат 4 пъти по-голям шанс да развият 
мастит. Изтичането на мляко позволява на бактериите 
да проникнат в млечния канал и да инфектират млечна-
та жлеза. В стадата с нисък общ брой соматични клетки 
изтичанията на мляко се свързват с увеличена честота 
на мастити, предизвикани от Е. коли и стафилококи – 
тежки състояния нерядко застрашаващи живота.

Изтичане на мляко се наблюдава и при нископродук-
тивни крави, 30% от кравите, пресушени с по-малко от 
5 л мляко дневно, са били с изтичане на мляко в първата 
седмица след пресушаване.

Наличието на мляко в постелята подпомага развити-
ето на микроорганизмите в постелята и увеличава 
опасността от заразяване. Рискът от мастит се увелича-
ва значително, когато има изтичане на мляко в комби-
нация с лоша хигиена във фермата.

Благосъстояние на млечните крави при 
пресушаване

Рязкото пресушаване при крави с висока млечност 
води до събиране на голямо количество мляко във ви-
мето, съпроводено от силно кръвонапълване на жле-
зата и изтичане на мляко. 

Оттокът на млечната 
жлеза предизвиква бол-
ка и страдание. Намаля-
ва общото време, в което 
животните лежат, както и 
интервалите, в които ле-
жат, което е ясен показа-
тел за дискомфорт. Ото-
кът на вимето често е 
пречка за движението на 
задните крака.

Проблемите при пресушаването от гледна точка на 
хуманното отношение са по-големи при високомлеч-
ните крави и се срещат все по-често.

В заключение, сухостойният период е много важен за 
почивка на млечните крави. Той започва с избора на 
метод за пресушаване, който се отразява на работата 
във фермата, здравето на вимето и благосъстоянието 
на животното. Нужен е начин за рязко пресушаване и 
намаляване на млякото, който не изисква промяна в 
храненето и доенето на кравите, като това ще улесни уп-
равлението на работата във фермата и няма да повлияе 
зле на вимето и комфорта на животните. Това е от из-
ключително значение за подобряване продуктивност-
та на кравите и печалбата на фермата!

Ако искате да разберете повече за най-добрия и съв-
ременен начин за пресушаване на крави за мляко, мо-
ля, свържете се с екипа на Сева България.

Сухостойният период е важно вре-
ме за почивка и възстановяване на 
млечната жлеза при млекодайните 
крави. С продължителност 45-60 
дни, той е жизненоважен за макси-
малните резултати от следващата 
лактация. 

В началото на сухостойния пери-
од млечната жлеза трябва бързо да 
претърпи промени, за да се запази 
здравето ù и да се осигури следва-
щата лактация. Обичайно в този пе-
риод рискът от мастити е много ви-
сок. Когато млечната жлеза е в пъ-
лен покой, тя е изключително ус-
тойчива на инфекции. Една-две сед-
мици преди отелване рискът от ма-
стити отново се повишава.

Значението на сухостойния пери-
од в разпространението на масти-
тите при отелване се изследва от-
давна. Възможно е тогава честотата 
на нови мастити да е до 10 пъти по-
висока, отколкото по време на лак-
тация. Над 50% от всички мастити с 
външен произход, появили се през 
ранната лактация, са резултат от 
инфекции през сухостоя. 

Важна задача при пресушаване е 
да се намали до минимум рискът от 
инфекция на вимето. Съществуват 
обаче, още два ключови момента – 
еднакво важни и свързани със 
здравето на млечната жлеза. Това са 
управлението на работата с живот-
ните във фермата и хуманното от-

ношение към тях. С времето потен-
циалът на млечните крави нарасна 
драстично, което превърна пресу-
шаването в истинско предизвика-
телство. Голямото количество мля-
ко във вимето води до подуване, 
болка и дискомфорт, а те от своя 
страна са причина за намаляване 
на времето за почивка и преживя-
не.

Добър начин за оценка на взаи-
мовръзката между трите „стълба“ 
при пресушаване са следните ин-
дикатори: колко често наблюдава-
ме изтичане на мляко, честота на но-
ви мастити и болезненост на виме-
то.

Управление на работата във 
фермата при пресушаване

Двата най-често срещани метода 

за пресушаване са рязко или посте-
пенно пресушаване. Рязкото пресу-
шаване се изразява във внезапно 
прекратяване на доенето без да 
има каквито и да е специални про-
мени и подготовка преди това. Това 
значи без промяна в количеството 
и качеството на дажбата, наличието 
на вода и честотата на издояване.

Всеки друг метод на пресушава-
не, целящ да намали количеството 
на млякото в дните преди пресуша-
ване, чрез намаляване честотата на 
издоявания, ограничения в хране-
нето и поенето, е постепенно пре-
сушаване. Рязкото пресушаване е 
метод, предпочитан от фермерите 
поради по-лесното му изпълнение. 
Обаче с увеличаването на млечно-
стта на кравите, пресушаването ста-

Ñóõîñòîéíèÿò ïåðèîä Ñóõîñòîéíèÿò ïåðèîä 
ïðè êðàâèòå çà ìëÿêî ïðè êðàâèòå çà ìëÿêî 

è çíà÷åíèåòî ìó è çíà÷åíèåòî ìó 
çà ìëåêîäîáèâàçà ìëåêîäîáèâà

Ñóõîñòîéíèÿò ïåðèîä 
ïðè êðàâèòå çà ìëÿêî 

è çíà÷åíèåòî ìó 
çà ìëåêîäîáèâà

Ä-ð Àíà Ë. äå Ïðàäî, òåõíè÷åñêè åêñïåðò Ä-ð Àíà Ë. äå Ïðàäî, òåõíè÷åñêè åêñïåðò 
ïî ïðåæèâíè æèâîòíè â Ceva Sante Animaleïî ïðåæèâíè æèâîòíè â Ceva Sante Animale

Ä-ð Àíà Ë. äå Ïðàäî, òåõíè÷åñêè åêñïåðò 
ïî ïðåæèâíè æèâîòíè â Ceva Sante Animale

Тази статия поставя акцент върху значимостта на сухостойния период при млеко-
дайните крави. В нея ще се спрем на различните методи за пресушаване и влиянието 
им върху управлението на фермата, здравето на млечната жлеза, комфорта и 
благосъстоянието на животните. Целта ни е да се разбере, че пресушаването не е 
краят на настоящата лактация, а началото на следващата и има голямо влияние 
върху приходите на една млечна ферма.

ПРЕСУШЕТЕ
по най-добрия 

начин

Òðèòå ñòúëáà íà ïðåñóøàâàíåòîÒðèòå ñòúëáà íà ïðåñóøàâàíåòîÒðèòå ñòúëáà íà ïðåñóøàâàíåòî

cevabulgaria@ceva.com, 
телефон: 02 9631377/ 9634275
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Декалб се увеличават. Само за 2015 новите фермери, 
избрали хибриди от този бранд, са повече от 300.“

По време на презентацията екипът на Монсанто ак-
центира на две основни теми. Първата е въвеждането 
на термина Относителна зрялост, който определя дъл-
жината на вегетацията на хибридите, подчерта Ивайло 
Бочев, мениджър ключови клиенти в Монсанто Бъл-
гария. „В момента като измерител се използва ФАО, но 
това в определени ситуации заблуждава фермерите. 
Терминът Относителна зрялост представлява перио-
дът от поникване на царевичното растение до достига-
не на физиолигична зрялост или до появата на една 
черна точка в основата на зърното, което предвещава 
прекъсването на изхранването на зърното и от този пе-
риод нататък царевицата започва да отдава влагата, 
без да налива зърното и да добавя нов добив. С други 
думи, това е по-точен ориентир за периода на вегета-
ция на царевицата. Идеята ни е в бъдеще ФАО-то като 
показател за ранозрелост да отпадне и да остане само 
относителната зрялост като параметър. Например, за 
хибрида 4490 обозначението ще бъде – относителна 
зрялост 94 дни. Мога да обясня. Първите две цифри от 
изписването на нашите хибриди в 99% от случаите, 
плюс 50 дни, дават относителната зрялост. Например, 
хибридът 4490 – 44 плюс 50 правят 94 дни.“

Друга новост от Монсанто беше представянето на 
три технологии за отглеждане на царевица. „Във всяка 
една ферма, в зависимост от възможностите на произ-
водителя като обезпеченост с техника, според почве-
ните типове, валежите през сезона, торенето като също 
важен елемент и други фактори, свързани с царевично-
то производство, се разграничават три основни типа на 
отглеждане на културата. Това са слабоинтензивна тех-
нология, средноинтензивна и високоинтензивна. Като 
всеки един от нашите хибриди е тестван в продълже-
ние на много години, за да се определи къде му е най-
голямата сила, в коя технология или комбинация от три-
те технологии. Тествайки хибридите и виждайки как те 
реагират на дадената технология, ние можем да дадем 

най-правилната рецепта и препоръка за това какъв да 
бъде хибридът при съответния производител.“ Доби-
вите при различните технологии са различни, допълни 
още Ивайло Бочев. „За нас слабоинтензивна техноло-
гия са добиви от 0 до 700 кг/дка, средноинтензивна тех-
нология е от 700 до 1000 кг/дка и за високоинтензивна 
технология считаме тази, при която се постигат добиви 
над 1000 кг/дка без лимит.“

С голям интерес гостите на форума очакваха да на-
учат новите предложения от Монсанто при царевицата 
за стопанската 2016 г.

„DKC 4541 HD е един от новите ни хрибиди. Той е 370 
по ФАО. Най-ранното ни ново предложение е хибридът 
DKC 3939 HD. Той е средно висок, стабилен, изхранва 
здрави кочани с качествено зърно и бързо влагоотда-
ване. Следващото ново предложение е хибридът DKC 
4351 HD, който е 360 по ФАО. Той идва да замени DKC 
4490, който е доста наложен в България. Едно от отли-
чителните му качества е тесният период на поява на 
мъжките и женските репродуктивни органи, което оз-
начава, че при стресови условия от високи температу-
ри по време на опрашване се гарантира този процес да 
се случи максимално добре. Последното ни предложе-
ние е DKC 5141, средно късен хибрид, 470 по ФАО, или 
101 дни му е относителната зрялост. Това е подчертано 
интензивен хибрид за максимални добиви. Може да се 
отглежда и при поливни условия. Това е хибрид, реаги-
ращ отлично на сгъстяване на посева при високоин-
тензивна технология на отглеждане. При този хибрид 
спокойно може да се реколтират 8500, 9000, а защо не и 
повече растения при напояване.“ При всички нови хиб-
риди основното, което ги отличава от по-старите ни 
предложения, е, че селекционерите са работили в 
посока да са доста по-пластични, допълни Ивайло Бо-
чев. „След сеитба обикновено царевицата се стресира. 
Тези хибриди понасят по-лесно стреса при студени поч-
ви, блокиране на фосфора и т.н. И разбира се, като нови 
предложения, имат по-висок добивен потенциал – 
средно с от 5 до 8%.“

Една от най-атрактивните презен-
тации в наскоро провелия се ВИП 
Фермерс Конгрес край Правец бе-
ше на световния семенарски лидер 
Монсанто. Темата на лекцията беше 
царевичното производство у нас и 
факторите, които определят по-
добрите добиви и високото качест-
во на продукцията. Специален ак-
цент беше поставен върху хибриди-
те от бранда Декалб. В началото на 
презентацията Николай Черкезов, 
търговски мениджър на Монсанто 
България, представи развитието на 
компанията. „За изминалите 14 го-
дини Монсанто се наложи като све-
то в е н  л и д е р  в  се м е н а р с к ата 
индустрия в световен мащаб, с 
годишен оборот за 2014 година от 
10 милиарда долара. Царевицата 
заема от 60 до 70% от бизнеса на 
компанията. В България при семена 
царевица компанията заема 25% 
п а з а р е н  д я л ,  а  в с я к а  год и н а 
ползвателите на хибриди от бранда 

Иновативен поглед 
в бъдещето 
с Монсанто

Êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íà ñåìèíàð íîâèòå ñè Êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íà ñåìèíàð íîâèòå ñè 
öàðåâè÷íè õèáðèäè çà 2016 ã.öàðåâè÷íè õèáðèäè çà 2016 ã.

Êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íà ñåìèíàð íîâèòå ñè 
öàðåâè÷íè õèáðèäè çà 2016 ã.

Валери Станев

Търговският мениджър на 
Монсанто България Николай 

Черкезов представи развитието 
на компанията

Ивайло Бочев, мениджър ключови клиенти в Монсанто България, представи термина 
Относителна зрялост, както и технологии за отглеждане на царевица

Павел Стоименов, земеделски производител: Правим опити с 
царевични хибриди на много фирми, но най-добре се представят 

хибридите Декалб на Монсанто. Затова ползвам почти 
пълната гама от тази продуктова линия – от най-ранните до 
най-късните. При поливни условия резултати от 1800 кг/дка 

са напълно достижими с хибридите на Монсанто.

Светла Стоянова, земеделски производител, с. Горна 
Митрополия: От 3-4 години използвам хибридите Декалб, 

убедена съм в техните качества: сухоустойчивост и най-вече- 
високите добиви, които се получават от тях. За миналата 

година средният ми добив от 10 000 дка е 920 кг/дка, като 90% 
от площите бяха с хибриди Декалб – 330 до 400 по ФАО. За 

условията на миналата година това е много добър резултат.
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Специално предложение от порт-
фолиото на Монсанто е хибридът 
DKC 5031HD, 440 по ФАО, или с от-
носителна зрялост точно 100 дни. 
„Изключително стабилен при не-
благоприятни условия на засуша-
ване и високи температури, което 
представлява и HD концепцията. 
През миналата година фермерите, 
които се довериха на този хибрид, 
постигнаха доста сериозни добиви, 
с от 50-60 кг до 200 кг повече в срав-
нение с конкурентни хибриди.

От няколко години в България 
имаме ваучерна програма. Тази го-
дина за първи път ще имаме елек-
тронен ваучер в царевичната кам-
пания. Няколко са нивата на отстъп-
ки – 3% за заявени от 30 до 100 тор-
би. При покупка на семена от 100 до 
500 торби отстъпката е 4% и от 500 
до 1000 – 5%. За над 1000 закупени 
торби семена отстъпката е 6%. Са-
мата отстъпка е под формата на без-
платни торби семена над заявеното 
от фермера количество. Предвиден 
е и специален бонус за нови клиен-
ти – 1 торба семена безплатно при 
покупката на 15 торби от поне 2 хиб-
рида.“

Христо Павлов, представител на агрофирма, гр. Ген. Тошево: С фирма Монсанто 
работим активно от 2007 г., като всяка година увеличаваме площите с техните 

хибриди царевица. Те позволяват по-гъста сеитба. С радост установих, че Монсанто 
бележи силно идейно развитие, а не се ограничават до това да продават само хибриди. 

Монсанто предлага цялостни решения.
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Всяко ново начало е изпълнено с 
новогодишни обещания и добри на-
мерения. На старта на новия сезон 
сме заредени с енергия и нов заряд 
за предстоящите предизвикателст-
ва.

Ние, от БАСФ, оставаме верни на 
имиджа си винаги да сме в крак с ва-
шите нужди и да предлагаме акту-
ални продукти и изненадващи 
предложения.

Новата 2016 година за всички нас 
ще бъде освен високосна, и много 
специална, защото ние, от БАСФ, ще 
продължим да залагаме на изпъл-
неното със символика число 10. Го-
дина след емблематичния 10-годи-
шен юбилей от новото начало на Аг-
роотдела ще ви помогнем буквално 
да Уцелите Десятката с офертата 
ни в житни кулутури.

Началото ще поставим с нов про-
дукт, който пазарът очаква от 10 го-
дини. Новият Голям хербицид за 
житни култури Биатлон® 4D ще бъ-
де в България през 2016-та. Херби-
цидът е доказан в Германия с чети-
рите си измерения: 

1D. Изключителен контрол на над 
80 широколистни плевели, вклю-
чително трудни за контрол от други 

хербициди като великденче, мак, те-
менужка, лапад, метличина; 

2D. Регистрация от 3-и до флагов 
лист; 

3D. Гъвкавост спрямо климатич-
ните условия; 

4D. Отлична смесимост с други 
продукти.

Хербицид на европейско ниво, за 
който за вас, нашите партньори, ус-
пяхме да договорим отстъпка от 
10% в цената, ако бъде закупен с 
фунгицид на БАСФ: Капало, Танго 
Супер, Дует Ултра, Диамант Макс, 
Алегро.

Освен новите продукти и тази го-
дина ще ви предложим Изборът на 
познавачите – Танго Супер, с 10% 
по-ниска цена до 15 април 2016 г. 
Най-дългата защита от болести от 5-
6 седмици в комбинация с неповто-
римата СК формулация с газова фа-
за ще може да закупите изгодно и 
през тази година.

Помислили сме и за тези от Вас, 
които имат проблеми със смесено 
заплевеляване. Ефикасен срещу 
власатка и овсига – Палас, също ще 
бъде с 10% отстъпка в цената, ако 
бъде закупен с фунгицид на БАСФ.

И защото заедно винаги е по-ху-
баво, според проблемите на поле-
то, може да оформите промо пакет: 
Танго Супер + Биатлон 4 D или Тан-
го Супер + Палас, Промо пакети до 
15 април с 10% отстъпка във всеки 
от двата продукта.

Любимият 10% бонус пакет Дер-
би и Дует също ще намери място в 
годината на Десетките. Дует Ултра 
с най-много епоксиконазол на Ул-
тра цена и Дерби Супер Едно с по-
добрена формулация и регистра-
ция в ечемик.

Ако заложите на избора за фунги-
цид на немските фермери, имаме в 
портфолиото си Капало – еталон в 
Германия, с уникалната Stick&Stay 
формулация и Диамант Макс – 
най-иновативният фунгицид от пре-
миум линията AgCelence.

10 е космическото число, затова 
за нас, от БАСФ, и за вас, нашите 
партньори, 2016 година ще бъде го-
дината на 10-ките. Изберете про-
дукт от офертата ни в житни култу-
ри и Уцелете Десятката! Желаем Ви 
успешен сезон!

Уцелете Десятката с БАСФ
Íîâà ãîäèíà, íîâ ñåçîí, íîâ êúñìåòÍîâà ãîäèíà, íîâ ñåçîí, íîâ êúñìåòÍîâà ãîäèíà, íîâ ñåçîí, íîâ êúñìåò
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заради прогнозните стресови кли-
матични условия може да бъде доб-
ра алтернатива за търсещите ранна 
жътва и оптимален добив земедел-
ски производители.

При слънчогледа все по-сериоз-
но място заемат високоолеиновите 
хибриди, затова решението за 2016 
г. е високоолеиновият Hysun 231 CL 
HO, който съчетава едно от най-ви-
соките съдържания на олеинова ки-
селина с високи показатели и на ли-
нолова киселина, без да прави ком-
промис с добивния потенциал.

Петко Василев, управител на KWS 
България, обяви, че компанията 
има нов търговски представител за 
района на Северозападна България 
и мениджър, който ще отговаря за 
по-доброто обслужване на ключо-
вите клиенти на българския пазар. 
Идеята е зърнопроизводителите да 
получат партньорско отношение и 
по-качествено и фокусирано об-
служване. Програмата за лоялност 
„Посланици на българското земе-
делие“ е част от дългосрочната 
стратегия на KWS България, насоче-

на към клиентите на компанията. Всъщност това е начин, по който KWS се 
стреми да възнагради дългосрочната лоялност на клиентите, съчетан с 
подаръци, безплатни продукти и различни по вид добавени стойности – 
възможности за пътувания в чужбина за обмяна на опит с колеги от други 
държави и най-вече професионални агротехнически консултации за 
членовете на програмата.

Нови перспективни царевични и 
слънчогледови хибриди ще пред-
ложи KWS България. Тази година 
немският бранд отбелязва 160 го-
дини успешна селекция, с присъст-
вие във всички икономически зна-
чими полски култури в световен ма-
щаб. През 2015 г. компанията пред-
стави на пазара 3 нови царевични 
хибрида в една от най-търсените 
групи по ранозрелост – 400 по ФАО: 
Конфитес, Баласко и KWS 2482. 

 „През 2015 година условията бяха 
стресови. Това доказа, че селекци-
онната програма, която е насочена 
специално към Югоизточниа Евро-
па, работи добре и хибридите на 
KWS са най-антистресовите“, под-
черта Светослав Серафимов, про-
дуктов мениджър на KWS България, 
на семинар в Златни Пясъци. Той 
обясни, че в последната година ин-
тересът на земеделците се е насо-
чил и към по-ниските от ФАО 400 
групи по ранозрелост, затова и ком-
панията предлага ново решение в 
група 370 по ФАО – хибрида Кампа-
рис. Той е представител на най-но-
вото поколение хибриди на нем-
ската компания. 

В началото на 2000 г. KWS старти-

ра специална програма за регион 
Югоизточна Европа и всички хиб-
риди, които се предлагат на българ-
ския пазар, са селектирани в нейни-
те рамки. 

Засилва се и интересът към царе-
вичните хибриди от група 200 по 

ФАО. Там процентното търсене рас-
те, потвърди Светослав Серафимов, 
затова и компанията лансира новия 
хибрид KWS 2370 в група 260 по 
ФАО. Той ще отговори на нуждите 
на клиентите с добивен потенциал, 
характерен за по-късни групи и 

KWS – силна селекция 
за стресови условия

Êîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâèòå ñè ïðîäóêòè çà 2016 ã. â Çëàòíè ÏÿñúöèÊîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâèòå ñè ïðîäóêòè çà 2016 ã. â Çëàòíè ÏÿñúöèÊîìïàíèÿòà ïðåäñòàâè íîâèòå ñè ïðîäóêòè çà 2016 ã. â Çëàòíè Ïÿñúöè

Петко Василев, управител на KWS България: Поставили сме си високи цели, базирани на 
силата на нашата генетика и високите компетенции на нашия екип
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трация за максимален ефект.
Серията Актисол са водоразтворими торове с висо-

ко качество, на добри цени и целогодишна наличност. 
Предназначени са за овощарство, за полско и зеленчу-
копроизводство. 

„Считаме, че с тази богата гама от продукти ще може 
да отговорим на повишените изисквания на земедел-
ските производители“, убедена е Маргарита Костова, 
агроном-консултант по листно хранене в Екофол. 

При стресови ситуации тези нови продукти действат 
перфектно, допълни Станчо Станчев. По думите му но-

вите продукти извличат максимално почвените торо-
ве, които вече са вложени. Това ще повиши добива, ка-
чеството на продукцията и доходността.

Екофол стартира през 1989 г. дейността си с 4 продук-
та, а сега портфолиото на компанията включва над 240 
разновидности листни торове. През 2016-та година Еко-
фол ще предложи и нови модификации Лактофол с уве-
личено съдържание на мед, манган, силиций. 

принципа „максимален ефект с ми-
нимални усилия“. Ефективни, защо-
то всяка съставка в тях има своето 
действие, а комбинацията им е га-
ранция за отличен резултат. Приро-
досъобразни, защото са съобразе-
ни с принципите на зелената химия. 

„Количествените натрупвания от 
опит в производството на листни то-
рове, познаване на пазара и нашият 
непрекъснат стремеж да сме акту-
ални, естествено доведоха до каче-
ствена промяна – създаването на 
нови серии продукти. Смятам, че те 
ще се наложат на пазара, защото са 

мислени за най-добра полза и спря-
мо растенията, и спрямо земедел-
ските производители.” 

„Няма продукт в България, който 
да е съчетание от толкова много 
компоненти – свободни L-аминоки-
селини, фитохормони, микроеле-
менти, органични прилепители, 
омокрител – патентованo белгий-
ско съединение, на базата на млеч-
на киселина“, подчерта Станчо 
Станчев, агроном-консултант по ли-
стно хранене в Екофол.  

Серията Амино Експерт обхва-
ща нова група продукти, биостиму-
латори, които съчетават качествата 
на аминокиселини, фитохормони, 
микроелементи – един безценен по-
мощник в технологията за подхран-
ване на растенията. Серията е със-
тавена от 3 основни продукта: 

ИМПУЛС – ново поколение био-
стимулатор с уникален и иновати-
вен състав. 

БАЗА – органичен течен биости-
мулатор с активни аминокиселини. 

ФИКС – универсален прилепител 
и омокрител, който повишава пок-
ривността и разпределението на пе-
стициди, растежни регулатори и 
листни торове.

Серията Хеласол са течни и твър-
ди торове с максимално съдържа-
ние от съответен елемент. Хеласол 
са висококачествени микроеле-
менти, 100% хелатизирани, напъл-
но смесими с листни торове и пес-
тициди. Направленията са две – теч-
ни и сухи продукти. Течните хелати-
зирани микроелементи Хеласол са 
удобни за дозиране и смесване. Су-
хите хелатизирани микроелементи 
Хеласол Макс са с висока концен-

Екофол представи за първи път на 
семинар в Арбанаси новите си ли-
нии продукти – Амино Експерт, Хе-
ласол и Актисол. Изпълнителният 
директор на Екофол Татяна Михай-
лова подчерта, че те са ново поко-
ление продукти за листно приложе-
ние – иновативни, удобни за рабо-
та, ефективни и природосъобраз-
ни. Иновативни, защото са разрабо-
тени с най-актуалните органични и 
неорганични суровини в уникални 
синергични комбинации, гаранти-
ращи най-добър ефект. Удобни за 
работа, защото са съобразени с 

Íîâî îò Åêîôîë – 
Àìèíî Åêñïåðò, 

Õåëàñîë è Àêòèñîë
Áúëãàðñêèÿò ïðîèçâîäèòåë íà ëèñòíè òîðîâå Áúëãàðñêèÿò ïðîèçâîäèòåë íà ëèñòíè òîðîâå 
ïðåäñòàâè â Àðáàíàñè íîâèòå ñè ïðîäóêòèïðåäñòàâè â Àðáàíàñè íîâèòå ñè ïðîäóêòè

Áúëãàðñêèÿò ïðîèçâîäèòåë íà ëèñòíè òîðîâå 
ïðåäñòàâè â Àðáàíàñè íîâèòå ñè ïðîäóêòè

Диана Александрова

Изпълнителният директор на Екофол Татяна Михайлова представи новите продукти 
на компанията

Агрономите Маргарита Костова и Станчо Станчев разясниха предимствата от употребата на новите продукти на Екофол
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качества като по-висока стабилност в добива, устойчи-
вост срещу фузариоза, здрави растения през цялата ве-
гетация. Стремежът е да бъдат създадени хибриди с ко-
чан, който да формира висок добив с ниска влага, а 
стъблото да е зелено. Това са така наречените флекси-
билити растения, които дават допълнителен добив. 

В портфолиото на Рапул България присъстват хибри-
ди от 250 до 400 ФАО, като СУМ 305, СУМ 405, СУРТЕРА и 
СУБИАНКА, както и новият СУПЕРБИЯ, 380 по ФАО, кой-
то през трите години на изпитване е дал високи добиви. 
Отличава се с мощни растения с височина до 2,8 м, 
флекс тип, със стей грийн ефект. При благоприятни ус-
ловия броят на редовете в кочана достига до 18.

При пивоварните ечемици портфолиото на Рапул Бъл-
гария е попълнено с още един сорт Ксанаду, средно ра-
нен, със съдържание на фибри до 90%, сухоустойчив и 
с високо хектолитрово тегло.

Рапул е лидер при производството на рапица. Съве-
тите на специалистите на този етап от развитието на кул-
турата са свързани с торенето. Препоръката на Рене 
Бранд, специалист по зимна маслодайна рапица за Из-
точна Европа в Рапул Ринг, е да се намали първото азот-
но торене на 45-50%, непосредствено след зимата. Вто-
рото торене трябва да е 3-4 седмици след първото, ко-
гато започва стрелкуването, в доза от 9 до 11 кг/дка.

Предложенията на Рапул при фуражния грах са: зи-
мен – ДЖЕЙМС, пролетен – САЛАМАНКА – полуафила 
тип, и ФЛОРИДА – високодобивни сортове за произ-
водство на зърно, и ДОЛОРЕС – за производство на био-
маса.

Като официален представител на марката DSV, Рапул 
предлага семена за многогодишни фуражни култури, 
житно-бобови смески от серията Кънтри и сенокосно- 
пасищни смески, както и семена от люцерна, сорт ПЛА-
НЕТ.

Рапул България представи тър-
говската си листа за 2016 г. в Трявна 
пред близо 250 земеделски произ-
водителя от цялата страна. Новият 
управител на фирмата Таня Петкова 
приветства гостите, като ги увери, 
че компанията предлага нови и доб-

ре балансирани продукти, удовле-
творяващи изискванията им за до-
бър бизнес. „В момента сме лидери 
на пазара при рапицата. Гоним още 
по-високи цели за челните места в 
производството на царевица и 
слънчоглед. Разполагаме с много 

добра селекция и изключително го-
лям генофонд от над 40 различни 
култури под марката Saaten-Union и 
DSV“, подчерта Таня Петкова.

Рапул работи изключително в по-
сока адаптивност на сортовете и 
хибридите към всеки един регион. 
Съвместими с промените на клима-
та са и новите попълнения в порт-
фолиото, които представи продук-
товият мениджър доц. д-р Емил Ва-
силев.

При слънчогледа новият хибрид е 
БЕЙБИСОЛ CL, представител на 
Клиърфийлд технологията. Средно 
ранен, пластичен, с височина 175-
180 см. Бързо узрява, а добивът е 
стабилен. От Клиърфийлд Плюс тех-
нологията са добре познатите вече 
два хибрида ПАРАИЗО 1000 CL Plus 
и ЛУЧИЯ CL Plus.

Специален гост на семинара беше 
Ян Хартман, който обясни, че Рапул 
може да предложи на земеделските 
производители семена, които не са 
генномодифицирани. Той посъвет-
ва производителите да прецизират 
избора си на царевични хибриди. 
Специалистът подчерта, че селек-
ционерите работят за постигане на 

Близо 250 гости 
на семинара на Рапул България

Êîìïàíèÿòà ñ íîâà êîíöåïöèÿ è íîâ óïðàâèòåëÊîìïàíèÿòà ñ íîâà êîíöåïöèÿ è íîâ óïðàâèòåëÊîìïàíèÿòà ñ íîâà êîíöåïöèÿ è íîâ óïðàâèòåë

Диана Александрова

Таня Петкова представи приоритетите на Рапул България 

Продуктовият мениджър доц. д-р Емил Василев акцентира на 
новите попълнения в портфолиото на Рапул България

Ян Хартман, мениджър бизнес развитие в Рапул Рене Бранд, специалист по зимна маслодайна рапица за 
Източна Европа в Рапул Ринг
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За новостите в зърнокомбайна 
RSM 161 разговаряме с един от 
създателите на новия комбайн 
Дмитрий Иноземцев.

Дмитрий, разкажете подобно 
за новия комбайн RSM 161. Да за-
почнем с дизайна, който се отли-
чава от останалите машини.

Наистина е така. Искаме новият 
комбайн да се отличава не само от 
конкурентните, но и от останалите 
ни машини. Червенобелият цвят и 
големият надпис Ростселмаш на 
корпуса са достатъчни отличител-
ни белези, които го правят разпоз-
наваем. Но наистина искаме маши-
ната да се запомни и да отвори нова 
страница в историята на нашата 
марка. За външния вид на комбайна 
използвахме съвременен дизай-
нерски геометрически стил. Резул-
тата го виждате. 

Един от най-важните въпроси 
за купувача е доколко е ефекти-
вен новият RSM 161?

По време на разработването на 
машината ние я поставихме на по- 
високо ниво, сравнено с ACROS 
PLUS. И наистина нашите усилия се 
увенчаха с успех. Получихме една 
много ефективна машина! 

Производителността на комбай-
на е от порядъка на 45 тона в час. Т.е. 
тя му е по-голяма дори и от TORUM. 
Много сме доволни от получения 
резултат. По ефективност новият 
комбайн няма конкуренция, при то-
ва цената му е сравнително достъп-
на в сравнение с други подобни мо-
дели.

Нашата цел е 100-процентово съ-
ответствие на най-високите стан-
дарти и изисквания на пазарите в 
цял свят. Затова решихме да създа-
дем нова платформа: модулност, 
универсалност, гъвкавост.

В новата платформа заложихме 
принципи, които позволяват плав-
но да се движим напред. Както 
казваме, нагоре и все по-нагоре. 

Т.е. поставеният модел, който ще 
бъде модернизиран в бъдеще, вече 
е с работеща платформа. 

 Новият комбайн RSM 161 е с два 
барабана. Специалистите от 
Ростселмаш доказаха, че за при-
бирането на пшеницата е до-
статъчен един барабан. Защо пу-
скате машина с два барабана?

Еднобарабанният комбайн има готовност за компромиси. Тази машина 
може да кажем, че е за всички случаи. 

Двата барабана позволяват да се работи във висока влажност и да има ви-
сока производителност. 

Универсалността на машината много зависи от наличието на хе-
дери. Доколко в тази насока новият комбайн е универсален?

Както всеки друг комбайн, създаден от Ростселмаш, RSM 161 е предназна-
чен за прибирането на всякакви традиционни зърнени, бобови и масло-
дайни култури. За да обезпечим тези възможности, ние предлагаме широк 
спектър от допълнително оборудване.

Какво може да кажете за кабината на новия модел? 
Тя е достатъчно просторна, тъй като обемът ù в сравнение с предишните 

модели е увеличен с 30 процента. Осигурява оптимална видимост заради 
големите панорамни стъкла, които от своя страна са фоточувствителни. Се-
далките също са достатъчно широки и осигуряват комфорт. 

Съвременните тенденции в създаването на такава техника е да бъ-
де все по-интелектуализирана. Тази тенденция намира ли приложе-
ние и при RSM 161?

Разбира се. Моделът е много умен. Снабден е с последно поколение 
Adviser III с 10-инчов цветен монитор, тъчскрийн, за който сме използвали 

напълно нов потребителски интерфейс. Сега не е нужно да се прехвърля по 
целия екран, за да се намери нужната информация. По-голямата част от 
функциите са на две, максимум три менюта, с възможност за въвеждане на 
данни директно на монитора. Всичко това спестява немалко време.

В това число ние преосмислихме редица моменти, свързани с удобството 
по обслужването и настройките на машината. Например, пред нашите 
инженери поставихме задача да се намали броят на операциите, свързани 
със смяната на части и в крайна сметка улеснихме самия демонтаж. 

Колко машини планувате да създадете на базата на новата плат-
форма? Какво да очакват потребителите на техниката на Ростсел-
маш по-нататък?

Планираме създаването на няколко типа машини, ползващи именно тази 
платформа, в това число моделите RSM 171 и RSM 153. Тези машини вече са 
преминали изпитанията. Плануваме да започнем тяхното производство в 
близките 2 години. Очаквайте новите продукти!

Темата за прибиращата техни-
ка може да бъде много обширна 
и здраво стъпила на технически-
те постижения до момента и лич-
ния опит на фермерите. Хубавото 
е, че това е една тема в постоянно 
развитие, където иновациите са 
най-мощният двигател, а вечни-
ят стремеж е към все по-голяма 
производителност, прецизност и 
дълъг експлоатационен живот на 
зърнокомбайните. И за да прида-
дем нужната мащабност на тема-
та, отправяме поглед към Русия. 
Сред най-привлекателните за зе-
меделие региони в Русия са Чер-
нозем, Южен Федерален окръг, 
част от Сибир и Поволнжие. Факт 
е, че там постигат висока и сред-
на производителност, но голямо-
то предизвикателство е реколта-
та да бъде прибрана в максимал-
но кратки срокове. Много често 
това трябва да се случи в услови-
ята на висока влажност. На 
всички професионални 
фермери е ясно, че всич-
ко това налага използ-
ването на прецизен и 
високопроизводите-
лен зърнокомбайн. 

¦ Мощност 380 к.с. 
¦ Уникална вършачна система TETRA Processor 
¦ 7,1 м очистваща площ и 6,5 м сепарираща
¦ Обем на бункера за зърно – 10 500 литра  
¦ Може да бъде оборудван със 7 или 9-метров хе-

дер, с режеща система Шумахер 
¦ Задвижване 4х4 

Новият комбайн RSM 161 на РостселмашНовият комбайн RSM 161 на РостселмашНовият комбайн RSM 161 на Ростселмаш
без конкуренция в своя сегмент 

Другото е компромис! Такъв, какъвто правеха досега руските 
земеделските стопани в тези региони. Казвам досега, защото има доб-
ра новина и тя идва от Ростселмаш. Компанията, която даде на съвре-
менното земеделие зърнокомбайна RSM 161. Той не губи от ефектив-
ността си дори при трудни условия на полето. А параметрите му на-
истина са впечатляващи:
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ряне на устицата, по-рационалното използване на вла-
гата и на практика изпаряването на водата е по-малко, 
отколкото приемането ù. Растенията съхраняват вла-
гата за по-късен период, използват я по-рационално и 
тя отива в полза на добива. Икономията и регулирането 
на влагата е разковничето на успеха за по-високите до-
биви при царевиците от Optimum® AQUAmax® про-
дуктовата линия.

При селекцията на тези хибриди човешкият фактор е 
минимизиран, което се дължи на уникалната работа на 
ДюПон Пионер чрез използването на генетични марке-
ри. Това означава, че ако при конвенционалните мето-

ди на селекция се избира най-жизненият фенотип при 
една кръстоска, то при селекцията на ДюПон Пионер 
субективният фактор е избегнат. 

Optimum® AQUAmax® хибридите са водещи по паза-
рен дял, защото българските фермери са убедиха в ка-
чествата им, че и при сушави години, и при наличие на 
прекомерна влага тези хибриди дават най-стабилни и 
високи добиви. ДюПон Пионер работи непрекъснато в 
насока за създаване на още по-иновативни хибриди, 
които могат да отговорят на променящите се условия 
на климата и изискванията за все по-високи добиви.

ДюПон Пионер представи пред зе-
меделски производители в Арбана-
си акцентите си в кампания 2016 г. 

ExpressSun® технологията отно-
во е водеща при слънчогледовите 
хибриди. Р62LЕ122, Р63LЕ113 и 
Р64LЕ119 допълват търговската ли-
ста и дават на земеделските произ-
водители повече свобода при сеит-
бата и отглеждането на тази култу-
ра. Те са с различен вегетационен 
период, плавно узряват и за произ-
водители, които отглеждат слънчо-
глед на големи площи, загубите са 
доведени до минимум. Тези слън-
чогледи са с високо маслено съдър-
жание, икономически устойчиви на 
важни болести и паразити – като ма-
на и синя китка, и лесно се реализи-
рат. Всичко това, комбинирано с 
ExpressSun® технологията, ги пра-
ви пластични и незаменими за по-
летата на българските производи-
тели. 

Р62LЕ122 е подходящ и за полета 
с висока надморска височина, и за 
втора култура. Интересът несъмне-
но нараства към продукти с кратка 
вегетация – какъвто е този хибрид, 
защото дават възможност да се ос-
вободят площи за следваща култу-
ра като допълнителен доход. 

Р63LЕ113 е хибрид с кратък веге-
тационен период, който позволява 
навременното му прибиране и дава 
възможност за добра подготовка на 
почвата за следваща култура. 

Р64LЕ119 е подходящ за отглеж-
дане на полета със синя китка, по-
агресивна от раса Е, и за райони със 
силно изразено засушаване. Сред-
но ранен хибрид, който притежава 
ген за устойчивост на синя китка 
OR7 и Pioneer System II за раси А-G. 

При царевицата ДюПон Пионер 
насочва вниманието отново върху 
Optimum® AQUAmax® хибридите с 
потенциал за високи добиви и заст-

раховка срещу засушливи години и 
високи температури. Регионалният 
представител на ДюПон Пионер 
Здравко Босев обясни каква е раз-
ликата между конвенционален хиб-
рид и хибрид, създаден специално 
за засушливи условия.

Как се държи един обикновен 
хибрид на полето: В момент на 
стрес се получава посукване на ца-
ревицата и този момент може да бъ-
де наречен „режим пауза“ – време, 
през което царевичната култура не 
формира добив, няма развитие и из-
чаква по-добри условия. Това е вре-
ме на застой. И тогава фермерът гу-
би. 

Как се държи хибрид Optimum® 
AQUAmax® на полето: Хибридите 
непрекъснато работят дори и при 
висока температура и суша, фор-
мират добив, и по този начин трупат 
дивидент за фермерите. Това се 
дължи на контролираното отва-
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Диана Александрова 
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телната инокулация, Galaxie Max е автономна по отно-
шение на азота и е готова за употреба. 
Ø Точни стадии на реколтата 
Оптималният стадий за прибиране на реколтата от це-

ли растения силажна царевица е при 32 до 35% сухо ве-
щество. За отбелязване са множество предимства: оп-
тимален добив, добра смилаемост, енергийност и доб-
ро съхранение. Но как да се определи този оптимален 
стадий за прибиране на реколтата в период на големи 
жеги или при наличието на големи площи? Maïsadour 
Semences Ви предлага един обикновен и точен инстру-
мент: програмата Nutriplus. Този инструмент позволява 
да планирате реколтата около 15 дни по-рано с помощ-
та на етапа на наливане на зърното. Печалбите при до-
бива са от 2,5 т брутно вещество от хектар, така и при 
енергията –от 0,02 НЕЛ/кг СВ. 
Ø Подобрение на хранителните стойности при 

силажа в силажната яма

Maïsadour Semences слага край на загубите по причи-
на на съхранението. Важен е залогът: силажна яма с про-
дукция от 50 ха силажна царевица на обща стойност 
над 40 000 € при загуба на вещество може да стигне от 
10% до над 20%, което прави 4000 до 10 000 €. С цел тези 
загуби да бъдат намалени, Maïsadour Сemences пусна 
на пазара фуражната добавка Silo King®. Благодарение 
на нейния уникален състав с млечни бактерии, ензими, 
антиоксиданти и противоплесени, Silo King® е единст-
веният продукт, изпълняващ 3 функции: окисление, 
подобрение на хранителните стойности и действие сре-
щу затоплянето на силажа. Резултатите при силажната 
царевица са: окисление при силажа за по-малко от 3 
дни, подобрена смилаемост с 2 до 6 пункта, подобрена 
НЕЛ с + 0,02 до 0,05 пункта, и температура в силажната 
яма по-ниска с 8°C. Такива са и наблюденията при си-
лажа от люцерна – подобрение с + 2 до 5 пункта проте-
ини общо/кг СВ.

Съчетанието царевица & люцерна 
безспорно е най-добрата комбина-
ция за животновъдите с цел пости-
гане на по-голяма независимост по 
отношение на енергия и протеини. 
Maïsadour Semences възнамерява 
да стигне още по-далеч, за да увели-
чи техническите и икономическите 
постижения за използване, като 
предлага съществени иновации, за-
почващи от семенцето и стигащи до 
животното, за да бъде възможно 
производството на повече енергия 
и протеини от обработваем хектар 
земя. 

Защо царевица и люцерна? 
Силажната царевица е културата, 

от която се получава възможно най-
голямо количество енергия от хек-
тар за рекордно къс период от вре-
ме. Това са около 12 000 НЕЛ*/ха сре-
щу 8 500 за соргото и 6 500 за пас-
бищни площи. Това са 30 до 50% ико-
номия на площи, за да бъдат произ-
ведени по-големи количества от ня-
коя култура за продажба. 

Люцерната – това е решението за 
по-голяма независимост по отно-
шение на протеините! В сравнение 
с различните протеинови силажи, 

люцерната осигурява най-конку-
рентоспособния тип протеини на 
пазара за по-малко от 5 € за пункт 
о б щ о  с ъ д ъ р ж а н и е  п р о те и н и 
(MAT**) срещу 10 € за соевия силаж 
и 6 € за рапицата. Също така, това е 
най-продуктивната култура по от-
ношение на протеини от хектар: тя е 
2 пъти по-продуктивна от соята.

Maïsadour Semences предлага на 
своите клиенти животновъди про-
грамата за хранене при животните: 
Nutriplus. Програмата представ-
лява простичък и ефикасен подход 
в 4 етапа: 

Повече мляко и месо, 
повече протеини 
и енергия от фермата...

* UFL: НЕЛ (Нетна Енергия за Лактация). Система за изчисление на енергията въведена от INRA (Национален Институт за Агрономически Изследвания)
** MAT: Общо съдържание протеини

Ø Избор на елитни семена:
Предложената от Maïsadour Semences силажна царе-

вица е селектирана за получаването на висок добив на 
енергия от хектар, обединяващ висока добивност и хра-
нителни качества като смилаемост, съдържание на 
скорбяла и протеини. Предложения за силажна царе-
вица: Mas 44.A, Pelota, Mas 70.F и Mas 78.T.

Елитни семена люцерна с Galaxie Max. Нейната инова-
тивна формула осигурява значителни печалби при до-
бива и протеините. Galaxie Max е комбинация от два 
елитни сорта: Galaxie и Timbale за по-добра симбиоза, 
кондиционирани с Precidose за постигане на оптимал-
на гъстота от 900 зърна/м².
Ø Условия за оптимална сеитба
Що се отнася до силажната царевица, всички изслед-

вания сочат предимствата на избора на оптимална се-

итбена дата по отношение на хранителната стойност и 
добива. От 50 до 60% от успеваемостта на дадена култу-
ра зависи от нейното засяване. Maïsadour Semences въ-
веде в употреба услуга, която е в помощ за определяне 
датата на сеитба: Precosem. Целта е всяка година да бъ-
де определен диапазонът за най-ранна сеитба, като се 
вземат под внимание климатичните рискове с цел по-
стигане на максимален растеж по време на благоприят-
ния период. Пускането в употреба на Précosem през из-
миналата година даде възможност на 300 земеделски 
производители в Румъния да се възползват от предим-
ствата на тази услуга. Печалбата с Precosem дава сред-
но: + 3 т брутно вещество от хектар и + 0,02 НЕЛ/кг СВ. 

Люцерната Galaxie Max също разполага с подходя-
щия за нея стартер за отлично поникване: SAS Energy. 
Този коктейл от микроелементи и торове позволява пе-
чалба от 14% растения за хектар повече и повишаване 
на добива с 6%. Освен това, благодарение на предвари-

Ïîäîáðÿâàíå íà êà÷åñòâîòî íà ôóðàæèòå è íà ïðîèçâîäñòâîòî íà ìëÿêî è ìåñîÏîäîáðÿâàíå íà êà÷åñòâîòî íà ôóðàæèòå è íà ïðîèçâîäñòâîòî íà ìëÿêî è ìåñîÏîäîáðÿâàíå íà êà÷åñòâîòî íà ôóðàæèòå è íà ïðîèçâîäñòâîòî íà ìëÿêî è ìåñî

1 2 3 4 5
Широк и добре адаптиран подбор на 

предлаганата генетиката
Сигурност при сеитбата и 

поникването
Избор на подходящата дата за 

прибиране на реколтата
Подобряване на съхранението и 

качеството в силажната яма
Анализ на силажна царевица
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Ø Година на производство: 2008
Ø Моточасове:  2360 двигател/ 1600 вършачка
Ø Хедер за бяла жътва V10,50 метра 
Ø 3-D система за намаляване на загубите от ситата в наклон
Ø Автопилот с Лазерпилот
Ø Квантиметър за отчитане на добива и влажността на зърното по 

време на работа
Ø Мощност 580 к.с. 248 000 лв

Комбайн CLAAS Lexion 600
Ø Година на производство: 2013
Ø Моточасове: 960 двигател / 640 вършачка
Ø Обработена площ: 18400 дка
Ø Хедер Vario 10.50 метра 
Ø 3-D система на ситата за намаляване на загубите в наклон
Ø Автопилот с Лазерпилот
Ø Мощност 530 к.с.

410 500 лв

Комбайн CLAAS Lexion 760
Ø Година на производство: 2004
Ø Моточасове: 1880
Ø Хедер C5,40 метра от 2009 г.
Ø Мощност 230 к.с.

140 000 лв

Комбайн CLAAS Mega 350

Ø Година на производство: 2013
Ø Моточасове: 680 часа двигател/400 вършачка
Ø Хедер: C6.00метра 
Ø Мощност: 286 к.с.

266 000 лв

Комбайн CLAAS Tucano 440

Ø Година на производство 2011
Ø Моточасове: 1480 моточаса двигател/980 вършачка
Ø Хедер за бяла жътва Vario 7,50м 
Ø 3-D система за намяване пилеенето на ситата в наклон
Ø Автопилот с Лазерпилот
Ø Мощност 329 к.с.

257 700 лв

Комбайн CLAAS Tucano 470

Ø Година на производство: 2013
Ø Моточасове: 660 часа двигател/400 вършачка
Ø Хедер: C6,00 метра 
Ø 3-D система за намаляване на загубите в наклон
Ø Мощност: 286 к.с.

266 000 лв

Комбайн CLAAS Tucano 440

Ø Година на производство: 2010
Ø Моточасове: 880 двигател/600 вършачка
Ø Хедер за бяла жътва V7,50метра 
Ø 3-D система за намаляване на загубите от ситата в наклон
Ø Бордкомпютър Cebis
Ø Мощност 355 к.с.

240 500 лв

Комбайн CLAAS Tucano 480

Ø Година на производство: 2014
Ø Моточасове: 77 часа двигател/40 вършачка
Ø Хедер за бяла жътва C6,00метра 
Ø Мощност: 286 к.с

312 800 лв

Комбайн CLAAS Tucano 440

Ø Година на производство: 2013
Ø Моточасове: 80 часа двигател
Ø Хедер за бяла жътва V6,60метра  
Ø 3-D 
Ø Мощност 296 к.с.

290 900 лв

Комбайн CLAAS Tucano 440

Промоционални Промоционални 
условия условия 

Промоционални 
условия 

на употребявани трактори на употребявани трактори 
и комбайни за сезон 2016и комбайни за сезон 2016
на употребявани трактори 
и комбайни за сезон 2016

Ø Година на производство: 2008
Ø Моточасове: 3640
Ø Мощност: 123 к.с.
Ø Предна навесна система
Ø Предна тежест

64 000 лв

Трактор  CLAAS Arion 520 CIS
Ø Година на производство: 2010
Ø Моточасове: 3300
Ø 4-Цилиндров Двигател
Ø Мощност: 160 к.с.
Ø Proactiv плаващ преден мост

78 200 лв

Трактор  CLAAS Arion 540 Cebis 
Ø Година на производство: 2011     
Ø Моточасове: 2960
Ø 6-Цилиндров Двигател
Ø Мощност: 125 к.с.
Ø Предни тежести

76 000 лв

Трактор CLAAS Arion 610 C

Ø Година на производство: 2013   
Ø Моточасове: 560
Ø Мощност: 160 к.с.
Ø Предна тежест

119 250  лв

Трактор  CLAAS Arion 620 CIS

Ø Година на производство: 2013
Ø Моточасове: 1300
Ø 6-Цилиндров Двигател
Ø Мощност: 260 к.с.
Ø Плаващ преден мост Proactive
Ø E-Pilot
Ø Предна навесна система

168 000 лв

Трактор CLAAS Axion 850 Cebis

Ø Година на производство: 2010    
Ø Моточасове: 3600
Ø 6-Цилиндров Двигател
Ø Мощност: 260 к.с.
Ø Плаващ преден мост Proactive
Ø E-Pilot
Ø Предна навесна система

121 000 лв

Трактор CLAAS Axion 850 Cebis

Ø Година на производство: 2015   
Ø Моточасове: 300 часа
Ø Мощност: 268 к.с.
Ø GPS ready 
Ø E-Pilot
Ø Предна тежест

219 000 лв

Трактор CLAAS Axion 850 Cebis

Ø Година на производство: 2012  
Ø Моточасове: 980
Ø Мощност: 210 к.с.
Ø Плаващ преден мост Proactive
Ø Предна навесна система

136 850 лв

Трактор CLAAS Axion 810 Cebis

Ø Година на производство: 2013      
Ø Моточасове: 1300
Ø 4-Цилиндров Двигател
Ø Мощност: 100 к.с.
Ø Предни тежести

68 500 лв

Трактор CLAAS Axos 340

гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов 2гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов 2
Тел.: 061739999. Мобилен: 0887227460 / 0886834233Тел.: 061739999. Мобилен: 0887227460 / 0886834233

Е-mail: office@universal-nvg.bgЕ-mail: office@universal-nvg.bg
Участник в БАТА АГРО - щанд Е17Участник в БАТА АГРО - щанд Е17

гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов 2
Тел.: 061739999. Мобилен: 0887227460 / 0886834233

Е-mail: office@universal-nvg.bg
Участник в БАТА АГРО - щанд Е17
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Àãðàðåí ó÷åí è 
íèñêîêâàëèôèöèðàí ðàáîòíèê 

ñ èçðàâíåí ñîöèàëåí ñòàòóò
Ñðåäíàòà çàïëàòà â Ñåëñêîñòîïàíñêà àêàäåìèÿ å 498 ëåâàÑðåäíàòà çàïëàòà â Ñåëñêîñòîïàíñêà àêàäåìèÿ å 498 ëåâàÑðåäíàòà çàïëàòà â Ñåëñêîñòîïàíñêà àêàäåìèÿ å 498 ëåâà

Данаил Андреев
Велизара Цонева

Работните заплати в структурите 
на МЗХ през тази година ще бъдат 
по-високи, но увеличението ще е 
минимално. Това стана възможно 
след като бяха отпуснати допълни-
телни 5 млн. лева за възнагражде-
ние на служителите. Иначе целият 
бюджет на земеделското министер-
ство за 2016 година е 246 млн. лева. 
Тези средства са увеличени с 20 
млн. лева, но парите няма да отидат 
за заплати. От Федерацията на неза-
висимите синдикати в земеделието 
все пак успяха да извоюват увели-
чение на възнаграждението. Така су-
мата за заплати скочи на 108 млн. ле-
ва. В момента агроведомството пра-
ви разчети как да бъдат разпреде-
лени парите според професионал-
ната квалификация. 

Припомняме, че тази година ско-
чи и минималната работна заплата 
в България до 420 лева, с което за-
платата на нискоквалифицирания 
работник и тази на образован слу-
жител в структурата на Селскосто-
панската академия (ССА) се израв-
няват. Реално погледнато, възна-
граждението на един човек няма да 
скочи значително. Синдикати и ра-
ботници са категорични за едно – 
въпреки минималното увеличение,  
трудовото възнаграждение си ос-
тава обидно ниско. Напомняме, че 
предните 6 години не е имало уве-
личение на заплатите в структурите 
на земеделското министерство. До-
ри има двойно замразяване на па-
рите, защото в звената не се плаща 
за извънреден труд. И така – за да 
влезе увеличението на парите в 
сметките на работниците, е необхо-
димо да излезе постановление за 
изпълнение на държавния бюджет. 
Трябва да уточним, че средната за-
плата в Селскостопанската акаде-

за поддържане на генетичното си разнообразие, защо-
то се вижда какви климатични промени настъпват, раз-
лични заболявания и не се знае в кой момент коя по-
рода или сорт ще се окаже необходим и би оцелял при 
съответни форсмажорни проблеми, коментира още 
проф. Лалева. Тя посочи, че в Инстутита в Стара Загора 
се намира единствената у нас ферма за пуйки и там се 
съхранява генофонд на няколко видове. 

Водеща тема през тази година ще е реформата в Сел-
скостопанската академия. Припомнаме, че в момента 
има дебат по нея. Предвижда се създаване на три науч-
ни центъра. Това са Център за изследване и иновации в 
земеделието, храните и устойчиво управление на ре-
сурсите, Център за изследване и иновации в животно-
въдството, рибарството и аквакултурите и Център за ге-
нетични изследвания и селекционна мрежа в земеде-
лието. Целта на създаването на центровете е изгражда-
не на благоприятна среда за засилено партньорство и 
по-добро сътрудничество между научните структури 
на ССА, за постигане на ефективна система за научни из-
следвания, ускорен трансфер на знания в практиката и 
комерсиализация на научните продукти.

От Министерството на земеделието и храните посо-
чиха, че не се предвижда закриване на институти и сък-
ращаване на учени, както и не се допуска продажба на 
земя и активи. Друга задача на реформата е да се при-
влекат в ССА младите и успешни учени, за да се разви-
ват научно-приложни изследвания и иновативни ус-
тойчиви политики в агросектора. Очакванията са ака-
демията да създаде широки публично-частни парт-
ньорства и научни центрове за разработки в областта 
на земеделието. Според работната група, подготвила 
промените, това би създало добра основа за по-висока 
мотивация на учените и реална възможност за увели-
чаване на приходите на институтите, респективно ди-
ференциран доход на учените в тях в зависимост от ре-
алния научен принос, посочват от агроведомството. 
Идеята е също така институтите от ССА да заработят по-
вече по европейски програми и на принципа на про-
ектното финансиране.

Предвижда се разделяне на финансовото и научното 
управление на академията, намаляване на админист-
ративните разходи и увеличаване на капацитета и ни-
вото на съветническите услуги в земеделието, посочи 
зам.-министърът на земеделието и храните Георги Кос-
тов. Ще се запазят традициите, имуществото, знаковите 
имена на институти, сортове, породи, допълни той. 
Председателят на ССА проф. Тотка Трифонова заяви, че 
предложението за промяна е направено след анализ 
на силните и слабите страни на академията. В момента 
тече обществено обсъждане на реформата.

Директорът на Земеделския институт в Стара Загора 
проф. Стайка Лалева коментира, че е добре реформата 
да бъде малко по-открита и да има по-широк дебат по 
нея, за да се стигне до най-добрия вариант за всички 
засегнати страни. 

мия е 498 лева. Това потвърдиха и от Земеделския институт в Стара Загора. 
Неговият директор проф. Стайка Лалева коментира, че заплащането на 
един асистент чисто е 400 лева, а като защитят докторантура получават още 
100 лева. „Това са хора, които са млади, имат семейства, съгласете се, че с 
500 лева заплата е много трудно млад човек да се издържа. Въпреки тази за-
плата, това са „особена порода“ хора, защото са решили да се занимават с на-
ука и в името на това те търпят лишения. Аз разбирам колко им е трудно. 
При нас те ежедневно са натоварени не само с конкретни задачи за деня и 
по изследователските проекти, но и с изследване на млечни и фуражни про-
би от развъдните организации – това са минимум 100 хиляди проби годиш-
но. Имайте предвид, че това се прави от един човек“, коментира проф. Лале-
ва. Наболял проблем на институтите от Селскостопанската академия е ра-
ботната ръка. 

Не може да се отрекат успехите на научните институти, които развиват 
бизнеса и науката в селскостопанския сектор. „Ние участвахме активно и в 
създаването на развъдните организации, помагахме активно за доработка-
та на селекционните програми и други специфични теми от животновъдст-
вото, но така или иначе работим в тясна връзка с бизнеса и браншовите 
организации“, каза проф. Лалева. Ето и една от най-важните дейности на ин-
ститутите. По думите на директора не трябва да се забравя, че Селскосто-
панската академия поддържа богат генофонд както в растениевъдството, 
така и в животновъдството. Европейските страни влагат голяма сума пари 
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През последните две години страната ни отчита по-
ложително търговско салдо в отношенията си с Китай. 
Особено атрактивни за азиатската държава са зърне-
но-житните култури. „Ставаме нетен експортьор на 
царевица. Това е основният продукт, който в момента 
изнасяме за Китай и който има най-голям принос за по-
вишаване на търговското салдо, обобщи Васил Гелев. 
Надяваме се през следващите години, особено след 
стартиране на дейността на Центъра, да успеем да раз-
вием и други традиционни за България продукти. През 
тази есен беше стартирана процедура за износ на прес-
ни плодове и зеленчуци от България. Интерес предиз-
викват мед, пчелни продукти, мляко, млечни изделия, 
дори тютюн“. По думите на Васил Гелев, фуражът също е 
традиционен продукт за износ. През миналата година е 
финализирана процедурата за износ на люцерна. „В мо-
мента се провеждат преговори с други китайски компа-
нии, надявам се през 2016 година добрият пример в 
Добрич да бъде последван. Искрено се надявам да има 
нови договори и нови инвестиции, тъй като интересът 
от страна на Китай определено е сериозен“, добави още 
той.

Китайски инвеститори направиха 
в началото на януари в сърцето на 
Добруджа първа копка на фуражен 
завод. След 2-годишно проучване 
те се спират на Добрич, като център 
на добре развита селскостопанска 
област, която може да удовлетвори 
нуждите на предприятието и е раз-
положена близо до пристанище 
Варна. Първоначално бъдещият за-
вод ще добива 150 000 тона фураж 
годишно, като при пълен капацитет 
и натоварване на мощностите ще се 
стигне до 300 000 тона. 90% от фура-
жа ще се приготвя по азиатска ре-
цепта и ще се изнася за Китай. Пър-
вият етап на строителството включ-
ва построяването на поточна линия 
и два силоза, което ще осигури 50 
работни места. При цялостната реа-
лизация на проекта е планирано за-
етите да се увеличат двойно. Начал-
ната инвестиция е в размер на 6 
млн. евро. 

За да станат инвестиционните на-
мерения реалност, е създадено бъл-
гаро-китайско дружество с управи-
тели Надя Маринова и Лио Чунюнг. 

Още през септември тази година но-
вото предприятие трябва да бъде 
изградено. „Заводът ще се изгражда 
с китайска инвестиция, но канди-
датствахме и по европейските фон-
дове по мярка 4.2 за преработка на 
земеделски суровини, заяви в при-
ветствието си към гостите Лио Чун-
юнг. – Надяваме се нашият проект 
да бъде одобрен от Държавен фонд 
„Земеделие“ и заводът ни да стане 
първият в България, изграден с ки-
тайска и европейска инвестиция в 
сектор „Земеделие“. Това ще бъде ед-
но добро начало и пример за други 
китайски компании, които желаят 
да инвестират и да реализират тех-
ните бизнес намерения в България.“ 
Той благодари на всички институ-
ции в Добрич, подкрепили китай-
ската инициатива. 

Старт на строителните дейности 
даде зам.-министърът на икономи-
ката Любен Петров, който счупи бу-
тилка шампанско и подчерта, че 
България отдава приоритетно зна-
чение на сътрудничеството с Китай. 
„Искам да ви уверя, че българското 

правителство стои зад всеки серио-
зен инвеститор, който иска да пра-
ви бизнес в България и той може да 
разчита на нас. Когато държава, об-
щина и бизнес работят заедно, само 
тогава се получават добри резулта-
ти. Бизнесът трябва да се чувства 
все по-добре в България, както бъл-
гарските инвеститори, така и инве-
ститорите от Китай“, заяви още зам.-
министър Любен Петров.

Нека това наистина да е първият 
съвместен проект между европей-
ски пари, китайски инвестиции и 
българска подкрепа, пожела от 
своя страна Стамен Янев, изпълни-
телен директор на Българската 
агенция за инвестиции. На церемо-
нията по освещаването на строи-
телните дейности присъстваха още 
областният управител на Добрич 
Детелина Николова, кметът на об-
щината Йордан Йорданов и дирек-
торът на Центъра за насърчаване 
на сътрудничеството в областта на 
селското стопанство между Китай и 
страните от Централна и Източна Ев-
ропа Васил Гелев. 

Представителят на китайската компания Лио Чунюнг 
приветства гостите на български език

Kитайска фирма Kитайска фирма 
започна да строи започна да строи 

фуражен завод фуражен завод 
в Добричв Добрич

Kитайска фирма 
започна да строи 

фуражен завод 
в Добрич

Ñ èíâåñòèöèÿòà îò 6 ìëí. åâðî ùå ñå ðàçêðèÿò 50 ðàáîòíè ìåñòàÑ èíâåñòèöèÿòà îò 6 ìëí. åâðî ùå ñå ðàçêðèÿò 50 ðàáîòíè ìåñòàÑ èíâåñòèöèÿòà îò 6 ìëí. åâðî ùå ñå ðàçêðèÿò 50 ðàáîòíè ìåñòà

Галина НедковаОтец Стоян Димов отслужи водосвет за 
новото начинание
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сме направили със собствени средства.“
Недостъпното за Марияна и Рашко европейско суб-

сидиране не попарило амбициите на семейството, кое-
то компенсирало ограничените си средства с много 
труд и вяра в себе си. Изградили дори своя къща за гос-
ти – уютна и по родопски магнетична, в която вече по-
срещат гости от цяла Европа.

Застрашени животни и автентични рецепти
В момента във фермата на Марияна и Рашко Кехайо-

ви се отглеждат местната порода Среднородопска ов-
ца, както и застрашени от изчезване животни Калофер-
ска дългокосместа коза, Родопско говедо, каракачан-
ски коне и каракачански кучета. За тях стопаните полу-
чават подпомагане за породи под селекционен кон-
трол. От добитото сурово мляко семейството прави ки-
село мляко, сирене, кашкавал, както и един много инте-
ресен традиционен за Родопите млечен продукт – 
брънза. „Мисля, че през годините затова сме оцелели, 
тъй като вече сме си създали добро име в града, хората 
ни познават, знаят и продукцията ни и така успяваме да 
продължаваме напред.“ 

За да върви работата във фермата, която никак не е 
малко, е въведено точно разпределение на задължени-
ята. „Мъжът ми се занимава основно с животните, а аз и 
свекърва ми – с млякото и къщата. Децата също пома-
гат, когато имат време. Малкият син миналата година 
беше абитуриент, а големият все още учи в Пловдив, в 
Аграрния университет.“

Този разказ е за вдъхновението да 
живееш по истинските закони на 
природата, в подчинение на нейна-
та красива неподправеност и в 
плен на своите детски спомени и 
сантименти. Една история за Родо-
пите, за една животновъдна ферма 
и нейните трудолюбиви обитатели. 
За едно семейство, за което евро-
пейското законодателство в агро-
сектора е като далечно и заглъхва-
що ехо, носещо се безцелно между 
канарите. Една лична, истинска ис-
тория за това как с любов, грижа и 
отдаденост семейството на Мария-
на и Рашко Кехайови вече 10 години 
се е посветило на идеята да отглеж-
да животни – едно безспорно труд-
но занимание, но което пък им носи 
истинско удовлетворение и до 
днес. 

На края на света
Който поне веднъж в живота си е 

ходил в Родопите, вече е попил от 
необяснимата магия на планината, 
която те привлича отново и отново. 
Може би това е първопричината 
преди 10 години Марияна и Рашко 

да купят полусъборения изоставен 
обор на бившото ТКЗС в местността 
Иничево край Девин и да планират 
живота си, който им предстои като 
фермери. Въпреки неизвестността, 
въпреки всичко. Тук, на 1125 метра 
надморска височина, на фона на 
красивата планинска безкрайност, 
мечтите на хората придобиват сила 
и мащабност, емоционална насите-
ност и много, ама много голяма ве-
роятност да се сбъднат. Марияна и 
Рашко запретнали ръкави, за да осъ-
ществят своята си мечта – да създа-
дат ферма, отглеждайки различни 
породи животни, да родят и отгле-
дат своите деца, предавайки им 
трудния, но сладък урок, на който 
ги учи животът всеки ден.

Трудният път на началото
В началото, когато се захванахме с 

фермата, пътят до тук беше много 
лош, връща се с години назад във 
времето Марияна Кехайова. „Имах-
ме една виетнамка ГАЗ 66, с която за-
почнахме да превозваме материа-
ли. Тогава до фермата можеше да се 
стигне само с високопроходими ко-

ли. Малко по малко подобрихме пъ-
тя. Но ако сега трябваше да започ-
нем всичко отначало, може би ня-
маше да имаме смелостта да го на-
правим. Но мотивацията тогава дой-
де от съпруга ми, който още от дете 
се е занимавал с животни, израснал 
е с тях. Баща му, дядо му също са гле-
дали овце. А и на мен мястото много 
ми хареса“, признава Марияна.

Започнали с 40 овце. С помощта 
на кредит закупили още стотина жи-
вотни и увеличили стадото.

ПРСР – тука има, тука няма
До ден-днешен фермерското се-

мейство не е кандидатствало с про-
ект по ПРСР. „Все си мисля, че тези 
програми не са направени за обик-
новения фермер като нас, признава 
Марияна. – Бюрокрацията е голяма, 
изискват се много документи. Ние 
първо искахме да кандидатстваме с 
проект за соларни панели, защото 
мястото е отдалечено и нямаме 
електричество. Но когато тръгнах-
ме да събираме нужните докумен-
ти, се оказа, че е направо непосил-
но да се справим. Затова всичко тук 

Истински истории 
от Родопите

Ôåðìàòà íà Ìàðèÿíà è Ðàøêî Êåõàéîâè – Ôåðìàòà íà Ìàðèÿíà è Ðàøêî Êåõàéîâè – 
ìàëêèÿò æèòåéñêè îñòðîâ íà ãîëåìèòå õîðàìàëêèÿò æèòåéñêè îñòðîâ íà ãîëåìèòå õîðà

Ôåðìàòà íà Ìàðèÿíà è Ðàøêî Êåõàéîâè – 
ìàëêèÿò æèòåéñêè îñòðîâ íà ãîëåìèòå õîðà

Диана Александрова
Валери Станев

Марияна Кехайова, стопанката на голямата ферма

Андрей и Рашко Кехайови – приемственост и отдаденост в 
името на животновъдството
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Андрей и конете
Синът Андрей Кехайов активно се включва в работа-

та на фермата. Неслучайно стана носител на приза „Зоо-
инженер на 2015 г.“ в категорията „Млад и перспективен 
зооинженер“. Като своите родители и той смята да се 
посвети на животновъдството. „Цял живот съм бил с жи-
вотните и смятам до края на живота ми с това да се зани-
мавам, защото това е работата, която наистина ми е при-
ятна. Трябва да се уважава трудът на родителите, който 
са положили и са направили всичко това. Ние сме с та-
кова съзнание, че трябва да имаме животни.” Но люби-
мите животни на Андрей са конете. Каракачанската по-
рода е напълно пасищна, пашува в планината, полуди-
ва. „Ние ги отглеждаме, за да може да спасим породата. 
Днес в България има много малко каракачански коне. 
Любими са ми и ги отглеждам с мерак, защото съм из-
раснал на кон. Дори вече съм сертифициран планински 
водач по конен спорт и конен туризъм и смятам в бъде-
ще да си отворя и конна база с преходи по планината. 
Например, до местността Чудните мостове. Ще напра-
вим еко пътеки, за да е разнообразно за туристите.“ 

Освен хъс и любов за животновъдство, Андрей може 
да се похвали и с много награди. Те също са свързани 
предимно с конете и кучетата, от 
участия в изложби. „Имам и награда 
от Франция, където бях на състеза-
ние по овцевъдство. Състоя се ми-
налата есен и беше много добре ор-
ганизирано. Върнах се в България с 
много хубави впечатления от жи-
вотновъдството там. От друга стра-
на обаче, ти става малко мъчно, за-
щото като видиш колко по-развито 
е там фермерството и го съпоста-
виш с реалността тук, отчиташ кол-
ко много сме назад. Това е истината 
и тя трябва да се промени в Бълга-
рия. Но всичко опира до финанси. В 
момента обаче това не е чак толко-
ва добре заплатена работа, за да си 
позволиш машините, които използ-
ват в животновъдството в развита 
Европа.“

Как пеят Родопите
Толкова ни е хубаво в компанията на Марияна, Ан-

дрей и Рашко Кехайови, че откровено си признаваме, 
че не ни се тръгва. Те пък ни успокояват с една топла по-
кана отново да им гостуваме. И най-вероятно ще го на-
правим. Защото това е едно наистина вълшебно място, 
на което можеш да усетиш пулса на истинския живот, не-
говия неподправен родопски вкус, обогатен с божест-
вената подправка – уникалността. Тръгваме и търсим с 
поглед, за последно, още някакъв детайл, за да запеча-
таме в съзнанието си възможно най-много впечатле-
ния. И го намираме – дезия (наниз) с чанове. Едни от тях 
са подарени от приятели, други са събирани от всички 
краища на България, трети – на повече от 300 години. 
Рашко с удоволствие ги залюлява, за да чуем песента 
им. Чановете – те са душата на Родопа планина, живе-
цът на Орфея, магията на този край. Ако се заслушаш, 
ще чуеш легенди. Казват, че звукът на чана предвещава. 
Послушай и ще разбереш!

Засега Марияна и Рашко не пла-
нират разширение на фермата си. 
Не че нямат желание, но се съобра-
зяват с реалните възможности. 
„Един от основните проблеми при 
нас, фермерите, е, че няма хора за та-
зи работа. Идват, пробват за по 
един-два месеца и си отиват. Търсят 
лесното, има социални помощи и 
предпочитат да стоят без работа за 
по 40 лв., отколкото да дойдат и да 
работят тук.“ 

Поредното разочарование – 
Наредба 26
„Искахме да кандидатстваме с 

проект, за да можем да се регистри-
раме по Наредба 26 и да излезем с 
продуктите си легитимно на пазара. 
Аз се радвам, че направиха някои 
промени в наредбата, но изисква-
нията в нея са като за мандра в про-
изводствено предприятие и с на-
шите възможности нямаше как да 
ги покрием.“ 

За Марияна и Рашко уж добрият 
жест на държавата към фермерите, 
поднесен като Наредба 26, се ока-
зал поредното разочарование. Не 
им било по силите със собствени 
средства да изпълнят хигиенните 
изисквания. Но вече сме свикнали 
на българските парадокси – у нас 
един фермер трудно може да пред-
стави качествения си продукт на па-
зара, а в същото време печели на-
гради в чужбина. Така се случило и с 
фермерското семейство. След като 
се възползваме от прословутото ро-
допско гостоприемство, разгово-
рът продължава на маса, в компа-

нията на вкусни мезета, собствено 
производство. Нашите домакини 
разказват за успехите на продукци-
ята си. 

В разговора се включва и съпру-
гът Рашко Кехайов. „Имаше една гер-
манска програма за развиване на 
Родопите като регион, както и на ро-
допското животновъдство. По тази 
линия отидохме на конкурс в Маке-
дония, на Балканско изложение. И 
там нашето сирене се класира на 
второ място. Първа награда беше за 
македонско сирене, а ние бяхме вто-
ри.“ 

Рашко Кехайов получил награда-
та си лично от земеделския мини-
стър на Македония. Млякото на ро-
допското семейство пък се хареса-
ло в Швейцария. Наред с хубавите 
неща, фермерите споделят и за сво-
ята болка – налага им се да се разде-
лят със стадото си от кози.

Време разделно
„Мъчно ни е, толкова години сме 

го създавали това стадо, но в мо-
мента имаме трудности с работната 
ръка, а и стадата стават много раз-
новидни. Нещо трябва да се нама-
ли, няма хора за тази работа.“ Стадо-
то ще отиде в района на гр. Кърджа-
ли. От Рашко научаваме, че нещата 
са проверени и уговорени – живот-
ните ще отидат в хубава ферма, за 
да се запази и развива стадото.

Вкусът на поколението 
Андрей Кехайов е единият от си-

новете на Марияна и Рашко. Закър-
мен отрано с любовта към животни-
те и родопските пасторали, той е до-

волен, че живее тук, а най-голямото 
му удоволствие е да посреща гости. 
„Ние, родопчаните, сме известни с 
гостоприемството си. Поне така каз-
ват навсякъде в България. Обичаме 
да посрещаме хора. А който дойде 
веднъж тук, винаги се връща. Това е 
тенденция. На хората им харесва в 
Родопите, обичат да гледат живот-
ните всеки ден, защото много малко 
са местата в България, където мо-
жеш да отидеш, да си починеш и да 
се върнеш 100 години назад във вре-
мето, за да видиш как хората са ра-
ботили, как са си изкарвали хляба. 
Защото на всеки един българин ба-
бите и дядовците му са се занима-
вали с животновъдство или със зе-
меделие. Докато сега в по-модер-
ните времена това отшумява, което 
е много лошо. Животновъдството 
буквално се затри в България, фер-
мерите останахме много малко. Вяр-
но, не е лесно, но определено ми е 
приятно да се занимавам с живот-
ните. Много от младите хора на моя-
та възраст се вълнуват от други не-
ща: дискотеки, барове, скъпи коли. 
Но за всичко това трябват пари, а за 
да ги имаш, трябва да работиш. Ни-
що не идва наготово, поне не за все-
ки. Ние сме свикнали с тази работа – 
поне знаеш, че работиш за себе си, а 
не за някой, който ти дава заплата.“ 

Докато върви разговорът с три-
мата Кехайови, опитваме от вкусо-
тиите, отрупали масата. На трапеза-
та са подредени само храни, произ-
ведени във фермата. Сирене не се 
задържа, имали сме случаи през зи-
мата, когато сме оставали без мляко 
и сирене, защото клиентите ги тър-
сят, разказва Рашко. „Ние сме им 
много благодарни, че харесват на-
шите продукти – млека, меса, сире-
не, всичко върви.“ Проблемът на 
екологично произведената продук-
ция е, че на младите хора тя не им ха-
ресва, допълва Андрей. „Свикнали 
са да ядат индустриалните храни от 
магазина и полуфабрикатите. И ко-
гато дойдат, първите два-три дена 
се мусят, докато свикнат на вкуса, 
но после оценяват, че това наисти-
на е по-хубаво и истинско. Друг про-
блем е бедността в България. Не все-
ки има пари да си позволи да си ку-
пи екологично произведена храна. 
И като свикнеш на един вкус, когато 
пробваш нещо различно, в начало-
то може и да не ти хареса.“

Фермерското семейство произвежда родопското сирене 
брънза така както се е правело и преди сто години
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 „Искаме стадото ни да е чистопородно, затова реших-
ме да приложим изкуствено осеменяване. При него се 
постигат директно върхови резултати. В случая ще се 
използва семенна течност от бик от САЩ, който е на све-
товно равнище. Това е най-краткият път към подобря-
ване на генетиката на стадото“, коментира още Пламен 
Стоев. 

Фермата е създадена преди около 2 години. Собстве-
никът ù съвсем случайно избрал мястото за построява-
нето ù. Разказва, че хобито му го отвело в тази част на 
България. Влюбил се в местността и построил фермата. 
След това срещнал консултанта по животновъдство 
Здравко Иванов, който му представил Абердин Ангус – 
специализирана месодайна порода.

„Кравите докарахме от Румъния в края на месец ав-
густ 2015 г. Една изключително специфична категория 
животни, с висока педигрета, бременни в 8 и 9-ти ме-
сец. Това автоматично отрежда животните да бъдат в ос-
новата на генофонда, който сега се създава през раз-
въдните асоциации. Специалисти от развъдната асоци-
ация дойдоха, прецениха животните и оттук нататък те 
започват една много активна и интензивна работа с то-
ва стадо. Дай боже от това стадо да излязат и бикове, 
които след това да бъдат в употреба и на останалите 
фермери, създаващи такива стада“, подчерта Здравко 
Иванов.

Отглеждането на специализирани породи животни, 
които са под селекционен контрол, несъмнено има сми-
съл. Пазарът обаче изисква експорт, който да обезпечи 
регулярност в доставките. Един производител в Бълга-
рия не може да задоволи регулярна доставка, нито в 
търговска мрежа, нито в ресторант, нито за експорт. А 
пазар за животни месодайно направление от специа-
лизирани породи има. Като доказателство Пламен Сто-
ев посочи големите арабски пазари, които търсят ог-
ромни количества, а на този етап родните животновъ-
ди трудно биха ги осигурили. „Най-простият пазар са 
луксозните ресторанти засега, но пак трябва да мине 
време, тъй като и там трябва постоянно зареждане. Не 
съм оптимист за магазинната мрежа, тъй като населе-
нието знаете, че е крайно обедняло, а това е все пак скъ-
по, луксозно месо. Т-бон стек в ресторантите на площа-
да във Флоренция струва 45 евро. Нашата цел, разбира 

се, е да отгледаме поколение, което да поевтини месо-
то на родна почва“, коментира бизнесменът. Питаме го 
колко би трябвало да струва килограм телешко от спе-
циализирана порода в магазинната мрежа? „Първо, ня-
ма понятие килограм телешко, тъй като трупът има раз-
лични части и различни цени. Френските меса, които се 
внасят в големите търговски вериги у нас, варират от 
20 до 35 лв., силно субсидирано месо във Франция. Така 
че ми е трудно да правя преценка на пазара. При всич-
ки случаи средна цена към 20 лв. в магазинната мрежа и 
нагоре.“

Стадото във фермата в момента е синхронизирано 
два пъти посредством хормонални препарати и спира-
ли. Кравите са осеменени, минали са през ехографски 
преглед и е установено, че почти на 100% са бременни. 
Във фермата освен отелване на кравите предстоят мно-
го подобрения, като се започне от механизирано пода-
ване на храна и почистване, машини за силажиране и 
производство на фураж. Районът е екологично чист и е 
изключително благоприятен за този тип животновъд-
ство. Идеята на собственика е да поддържа постоянна 
бройка на животните – около 150. Не е много, но пък за 
сметка на това фермата ще е високоинтензивна. „Това, 
което сме започнали да правим, е доста сложен и пре-
цизен процес. Защото за ефективността на една ферма 
изключително важно е да бъдат групирани отелвания-
та. Точно заради спецификата на пазара. Ако ние имаме 
30 или 40 животни и разхвърляме отелванията – всеки 
месец сме обречени да загубим. Защото не можем да 
привлечем погледа на никой от търговците. Със създа-
ване на стопанствата паралелно трябва да започне съз-
даването на сдружения. Всички, които инвестират в та-
зи посока, са много наясно какво точно трябва да се на-
прави. На всички им е ясно, че сами няма да могат да 
оцелеят, докато не се консолидира един пазар, който 
да представя една продукция. Единственият проблем е 
липсата на адекватна работна ръка. „Да се надяваме, че 
когато се правят разумни инвестиции, ще върнем мла-
дите хора“, размишлява Пламен Стоев. Той разказа, че 
няколко пъти посещавал съседна Румъния, където ви-
дял, че от 6-7 месеца има такава тенденция и все повече 
хора се обръщат към селското стопанство. „Камъкът си 
тежи най-вече на мястото. Аз съм абсолютен оптимист, 
че този процес ще се случи и в България.“

Нееднократно държавната ни по-
литика е изразявала намеренията 
си да направи животновъдството у 
нас атрактивен отрасъл и докато в 
последните години секторът беше в 
плачевно състояние, то напоследък 
отчита значителен напредък. Дока-
зателство за това е фермата, за коя-
то ще ви разкажа. 

Село Брусен се е сгушило в поли-
те на Стара плана, на границата меж-
ду Етрополе и Тетевенския Балкан. 
Тук, а и в околността няма по-добре 
организирана кравеферма. Не това, 
разбира се, е най-интересното. Важ-
ното в случая е, че в нея се прилага 
изкуствено осеменяване на живот-
ните. Логиката подсказва, че това е 
скъпо вложение, което обаче га-
рантира чистопородността на жи-
вотните. Със сигурност тук става ду-
ма за дългосрочност в инвестира-
нето. 

Влизаме във фермата на Пламен 
Стоев – бизнесмен с разнородни 
дейности, към които отскоро е при-
бавил фермерството. Разговаряйки 
с него, веднага ще разберете, че то-
зи човек не гони печалба. Емоцията, 
съзидателността, темпераментът, а 

може би чистото любопитство или 
изследователският дух надделяват 
в това му начинание. Защото той е 
вдъхновен от идеята за поддържа-
не на пасищата в България, за запаз-
ване автентичността и самобитно-
стта на малките населени места, 

сравнявайки ги с Швейцария, осе-
нен от мечтата чрез работа и рента-
билност в производството българ-
ският лев отново да възвърне няко-
гашното си златно покритие, про-
пит от идеята за екологично чисто 
производство.

Èçêóñòâåíîòî 
îñåìåíÿâàíå – 
äúëãîñðî÷íî èíâåñòèðàíå
Ïúòÿò íà ôåðìèòå êúì ãîëåìèòå ïàçàðèÏúòÿò íà ôåðìèòå êúì ãîëåìèòå ïàçàðèÏúòÿò íà ôåðìèòå êúì ãîëåìèòå ïàçàðè

Диана Александрова

Пламен Стоев, собственик на кравефермата в с. Брусен: Искаме да произвеждаме 
бутикови екологично чисти продукти

Здравко Иванов, консултант: Вариантите за осеменяване на 
кравите – изкуствено или естествено покриване, е въпрос на 

мениджмънт 

Д-р Красимир Колев, ветеринарен лекар: Чрез ултразвук 
правим преглед на животните дали са бременни. Видеозонът 

ще установи състоянието на яйчниците и според находката в 
тях ще се прецени каква синхронизационна схема да бъде 

приложена 
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или времето за заплождане, не може да се получи ома-
лачване всяка година, което налага да се поддържа по-
голяма бройка в стадото, за да може фермата да е рен-
табилна. Продължителността на лактацията е малко 
повече от 305 дни. Средно дневната млечност е около 
7-8 литра. В първите месеци на омалачване животните 
дават повече мляко – по 16-18 литра. Заплождането е ес-
тествено, но пашата и омалачването съвпадат с перио-
да на заплождане и млякото намалява. Средно на годи-
на могат да бъдат добити от 1500-1600 до 2300-2400 лит-
ра мляко.“ Затова пък показателите на биволското мля-
ко са изключително високи, коментира още Степанче-
ва. Ниската млечност се компенсира с високото ниво на 
протеини 4% и стандартна масленост 7%, която по ни-
какъв начин не увеличава лошия холестерол. Породата 
Българска Мурра е застрашена от изчезване, затова е 
поставена под селекционен контрол. 

Днес Мария Степанчева е светило в развъдната биво-
ловъдна дейност. Това е жената, която не се побоя да за-
стане срещу премиера Бойко Борисов и да поиска по-
вече пари за подсектора. Това е жената, която с право 
носи титлата „Зооинженер на 2015 г.“ 

Голяма заслуга за това са амбициозните инвестици-
онни проекти по ПРСР, които Мария Степанчева е реа-
лизирала. С първия проект е направена доилна инста-
лация, торова лагуна, която не позволява различните 
азотни съединения от тора да излитат в атмосферата. 
Закупени били ремарке за твърдия оборски тор и ци-
стерна за течната фракция, с която подхранват нивите и 
ливадите. Така стопанството се сдобило с нужната тех-
ника, с която да обработва нивите, да получава фураж и 
да силажира царевицата. 

В момента фермата е кандидатствала по подмярка 4.1 
с проект за около 250 хил. лв. за закупуване на иглута – 
къщички за малките животни с UW защита. С пари от 
ПРСР стопанката ще купи генератор за ток. Районът е 
почти откъснат и при снегове и бури често спира токът. 
„Животновъдството е труден бизнес, а липсата на ра-
ботна ръка го прави почти невъзможен. Текучеството 
на работниците е голямо. Работим с най-нискоквали-
фицираните кадри, обикновено от малцинството, оп-
лака се Мария Степанчева. – Необходимо е да ги учиш, 
да превъзпитаваш. Това е разход на много нерви, раз-
ход на енергия, която може да се използва за нещо дру-
го.“

На Карамановден, празника на биволовъдите, Асоциацията на биволовъдите в България проведе 
годишното си отчетно-изборно събрание в Шумен. В обединението членуват 127 фермери от цялата 
страна, които отглеждат общо 4 600 биволици. 1300 лв. на глава животно получиха биволовъдите, 
които нямаха санкции и взеха пълния размер средства по всички мерки и схеми. Едната от тях е по 
националните доплащания за говеда, необвързана с производството. Преведената през миналата 
година сума е в размер на 336 лева на биволица. На животновъдите бяха изплатени по 200 евро на 
биволица по мярка 214 „Агроекологични плащания“. По схемата за глава животно сумата е 509 лева. 
По Схемата за подпомагане на млечния сектор и по-конкретно за биволовъдство бяха отпуснати 6 
млн. лева. На глава дойно животно фермерите получиха по 43,91 лв.

Около 400 животни от породата 
Българска Мурра отглежда в сто-
панството си Мария Степанчева в 
старозагорското село Димитриево. 
„Това са много любвеобвилни и 
кротки животни. Това не е онзи зло-
нравен бивол, от който хората се 
плашат“, описва породата Мария 
Степанчева. Биволът е животно с 
уникални физиологични качества. 
Когато след аварията в атомната 
електроцентрала в Чернобил учени 
изследвали месото и млякото при 
различни видове животни, се ока-
зало, че единствено при биволите 
няма наличие на тежки метали и 
радиоактивни елементи. Обясне-
нието било, че организмът им е така 
устроен, че сам да се освобождава 
от тях. 

Българска Мурра е създадена у 
нас чрез селекция между местната 
порода биволи и Индийската Мур-
ра. Биволското мляко не се нуждае 
от реклама. Но особено полезна е 

коластрата, която влияе много доб-
ре на онкоболни и лекува левке-
мия. Правени са дори опити за на-
правата на ваксина.

Бременността при тези животни е 
по-дълга и продължава 10 месеца и 
15 дни, разказва Мария Степанчева. 
„Като се сложи сервиз периодът 

Диана Александрова

Най-голямата ферма за биволи Най-голямата ферма за биволи 
в България се управлява от женав България се управлява от жена
Най-голямата ферма за биволи 
в България се управлява от жена

Ìàðèÿ Ñòåïàí÷åâà å íîñèòåë íà ïðèçà „Çîîèíæåíåð íà 2015 ã.’’Ìàðèÿ Ñòåïàí÷åâà å íîñèòåë íà ïðèçà „Çîîèíæåíåð íà 2015 ã.’’Ìàðèÿ Ñòåïàí÷åâà å íîñèòåë íà ïðèçà „Çîîèíæåíåð íà 2015 ã.’’
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Безплатен монтаж и обучение на персоналаБезплатен монтаж и обучение на персоналаБезплатен монтаж и обучение на персонала
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Навигационната системаНавигационната система

Track Guide II  Track Guide II  
с антена A 101  с антена A 101  
сега на още по-ниска цена сега на още по-ниска цена 
от 2 500 лв. без ДДСот 2 500 лв. без ДДС  

само до края на март!само до края на март!

Навигационната система

Track Guide II  
с антена A 101  
сега на още по-ниска цена 
от 2 500 лв. без ДДС 

само до края на март!

2500 лв.
без ДДС




