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Здравейте, скъпи читатели!
В ръцете си държите едно специално прило-

жение на “Български фермер” и “24 часа”. Сигу-
рен съм, че в него всеки ще намери интерес-
ни четива, които показват тенденциите и
прогнозите за развитие на българското зе-
меделие.
2020 г. премина под знака на пандемията,

но настоящата 2021 г. е с надеждата решава-
нето на здравната криза да донесе възстановя-
ване на всички сектори. Затова и екипът ни по-
търси отговорите на 3 кратки въпроса от най-добри-
те в бранша - Клуб “Агробизнесмен на България”, кой-
то вече 29 г. събира отличниците, носители на авто-
ритетния приз, учреден и връчван без прекъсване от
в. “Български фермер” (виж вдясно).
Земеделието показа своята устойчивост и здравна-

та криза не се превърна в продоволствена. Дори и

след първоначалната истерия с презапасява-
нето дефицитите бяха преодолени много
бързо, и то с български продукти.
Земеделието е фабрика на открито, но
за разлика от всички останали тя не мо-
же да спре дори и временно. Европа също
го разбра и насочи немалка част от фи-
нансирането за възстановяване към сел-
ското стопанство. Залагането на новите
технологии и дигитализацията върви ръка за

ръка с опазването на климата и зелените прак-
тики.
Пожелавам ви здраве и богата реколта. Уверен съм,

че с добрите примери, които от “Български фермер” и
“24 часа” показваме, ще дадем повече оптимизъм за
бъдещето.

Тихомир Тончев,
главен редактор на “Български фермер”

1. Какви промени и
тенденции наложи
COVID-19 в агробизне-
са?

2. Какви са прогно-
зите ви за тази и
следващата година?

3. Как си представя-
те дигитализацията
във вашето стопан-
ство?

Николай Минев,
агробизнесмен на България
за 2020 г., “Агримарт”:

лието няма как да
спре. Вече се из-
пълняват агротех-
нически меро-
приятия, ние про-
дължаваме да ин-
вестираме в обра-
ботката на
земята. Очакваме
подкрепа за този
процес както от
националния бю-

джет, така и от механизмите на ЕС
за възстановяване след кризата.

3. “Агримарт” и сега залага на ди-
гитализацията. Постоянно инвестира-
ме в нови технологии и машини, кои-
то не само ни помагат в производ-
ството, но и намаляват щетите върху
околната среда. Всъщност през про-
летта ще ви поканя, за да ви пред-
ставя новозакупените модерни и ино-
вативни машини, които ще ни на-
правят още по-успешни.
Вярвам, че бъдещето на земеде-

лието е в иновациите и дигитализа-
цията - както по отношение на висо-
ките технологии и прецизните обра-
ботки, така и на използваните про-
дукти в производството - специални
торове, препарати и семена. Те по-
магат за оптимизация на разходите,
за повишаване на качеството на ре-
колтата, дават рамо на маркетинга и
пласмента на продукцията.

Бъдещето е в
иновациите и
дигитализацията

1. 2020 г. постави много предизви-
кателства пред българското земеде-
лие, тъй като съчета въздействието
на климатичните промени с глобал-
ната пандемия. Това определено
оказа негативно влияние, но донесе
и позитиви: поевтиняха много от ма-
териалите, а изкупната продукция
поскъпна до рекордни нива.
Добрата новина е, че земеделието

ни не се огъна. Нямаше продовол-
ствена криза, магазините бяха пъл-
ни, и то с българска стока. Това по-
казва, че селското стопанство е един
от най-устойчивите отрасли в страна-
та и в него има огромен потенциал.

2. Иска ми се да съм оптимист,
особено по отношение на пандемия-
та, но също така и за климата. Надя-
вам се от средата на годината да за-
почне възстановяване на икономика-
та, а оттам и на селското стопанство.
Но каквото и да се случи, земеде-

Божидар Митов,
агробизнесмен на България
за 1997 г., “Агроелит”:

гитализа-
цията и в
електрони-
зацията.
Очаквам
въвеждане
на роботи в
земеделие-
то, особено
при упра-
влението
на тракто-

рите, стига да могат земедел-
ците да си го позволят ценово,
естествено. Липсата на кадри в
земеделието е много осезаем
проблем от доста време, тъй
като то не е от най-привлека-
телните сектори не само у нас,
а и в целия свят.
Има наченки вече леките

автомобили да са с пълен ав-
топилот, но рисковете на пътя
са твърде големи и не е ясно
кой носи отговорност на този
етап. В земеделието рискове-
те в това отношение са сведе-
ни до минимум и този въпрос
е по-лесно решим, а в съчета-
ние с липсата на кадри смя-
там, че е напълно реалистич-
но да бъде изпълнено в рам-
ките на следващите 10 годи-
ни. Ще има доста положител-
ни ефекти от това.

� Още на V и XIV стр.

Роботи ще
управляват
тракторите

1. За щастие, агробизнесът
не беше негативно засегнат
от СОVID-19. Всъщност про-
мените, които доведе със се-
бе си тази пандемия, са свър-
зани с по-голямо запасяване
от страните вносителки и ку-
пувачите, което съответно до-
принесе за повишаване на
изкупните цени на продукция-
та до нива, невиждани през
последните 5-7 години.

2. Засега новата реколта се
развива по-добре от минала-
та година. Да се надяваме
ситуацията да се задържи та-
ка и през пролетта, за да
възстановим количествата,
които обикновено произвеж-
даме.

3. Аз мисля, че развитието
на агросектора в следващите
няколко години ще бъде в ди-
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- Г-жо Горчева, какви промени
и тенденции наложи в агробиз-
неса COVID-19?
- По отношение бизнеса с про-

дукти за растителна защита, най-
съществената промяна е в общу-
ването с колегите: вътре и извън
фирмите производителки и логи-
стиката на продуктите в частта до-
ставки до България.
Години наред се срещахме по

семинари, панаири, пътувания, об-
щувахме активно, обменяхме опит.
Всички ние трябваше да се на-
строим буквално изведнъж да на-
мерим нови начини на комуника-
ция и обмяна на информация и да
не позволим на тази ситуация да
се отрази на резултатите в общите
ни цели: да внедряваме нови про-
дукти и технологии, за да продъл-
жим успехите в добивността по
българските полета.
Затварянето в резултат на раз-

пространението на COVID-19 се
случи в ключов момент на

промяна в разрешените
продукти за употреба

в Европа и респективно България.
Ключови активни вещества са в
процес на забрана за употреба и
масово земеделците са изправени
пред предизвикателството да про-
менят технологиите за растителна
защита и да избират продукти на
големи площи, без да са имали
възможност да наблюдават тяхно-
то действие по собствените си по-
лета преди това.
И в частност за БАСФ, отдел

“Решения в земеделието”, най-го-
лямо предизвикателство за 2021 г.
е да направим изцяло дигитална
премиера на най-новия триазол в
растителната защита - “Ревизол”, и
първия продукт, който лансираме в
България на база “Ревизол” - “ Ре-
вистар Флекс”, с който ще надгра-
дим резултатите, постигани с “Тан-
го Супер” и “Капало” - два водещи
фунгицида, които имаха повече от
20% пазарен дял в житни култури.
Подготвихме офертата си за

2021 г. с ясното съзнание за нова-
та ситуация, в която се намираме.
Взехме предвид и изключително
тежката земеделска година - 2020,
особено за Източна България, къ-
дето земеделските производители
трябваше да се справят и с произ-
водството в условия на суша, коя-
то не се беше случвала повече от
20 г.
Вярваме, че се справихме ус-

пешно, това са и отзивите от коле-
гите - земеделци, които разпозна-
ха

изключително добрата
ни оферта за 2021 г.

- пълно портфолио от продукти, об-
новено портфолио житни фунгици-
ди, най-новия триазол и всичко то-
ва на по-добри цени от всяка дру-
га година досега.
Оптимисти сме за 2021 г., защо-

то, от една страна, агрономическо-
то състояние на културите и кли-
матичните условия към момента са
много по-обещаващи от началото
на миналата година, офертата ни
за най-търсените и ценени от зе-
меделците продукти е по-добра и
подготвихме достатъчно материа-
ли, които, вярваме, ще бъдат оце-
нени по достойнство от нашите
партньори.
Мислим, че времето, което ще

отнеме връщането към традицион-
ния начин на работа, ще бъде по-
скоро маратон, отколкото спринт,

Ваня Горчева, БАСФ:

В партньорство със земеделците
ще показваме резултати от

новите продукти и технологии
Предизвикателство за 2021 г. е
да направим изцяло дигитална
премиера на най-новия триазол в
растителната защита - “Ревизол”

та ни всяка година е изключител-
но добре съобразена с местните
условия. Ще продължим устойчиво
партньорството с българския агро-
бизнес и ще бъдем успешни. За-
щото винаги сме знаели, че успе-
хът на бизнеса, който представля-
ваш, е пряко свързан с успеха на
бизнесите, с които си партнираш.
А ние от БАСФ и нашите партньо-
ри сме хора, които вярваме в успе-
ха и от години го постигаме заед-
но. Не виждам какво може да ни
спре и занапред. Само да сме
здрави!

- Какви са дейностите на
БАСФ, свързани с дигитализа-
цията в земеделието?
- Развиването на дигитални про-

дукти за подобряване ефектив-
ността на производството в земе-
делието е основен фокус на фир-
мата през последните години и та-
ка ще бъде и занапред. БАСФ на-
прави множество инвестиции и
съдружия с водещи компании в та-
зи област. Основни цели на тези
продукти е прецизното определяне
на болести, плевели и неприятели
по земеделските култури, оптими-
зиране на използването на препа-
рати за растителна защита, опти-
мизиране на торенето и др.
Едно от множеството дигитални

приложения на БАСФ е
платформата “Ксарвио
Филд Мениджър”,

която се развива непрекъснато в
партньорство с различни компа-
нии. Например в съдружие с
“Бош”, за надежден хардуер; с
TECNALIA (европейският център
за проучване и технологично раз-
витие) за прецизно идентифицира-
не на болести, плевели и неприят-
ели; с Vender Sat за актуални са-
телитни снимки за развитието на
културите, независимо от движе-
нието на облаците и с много висо-
ка прецизност (до 10 м отклоне-
ние). Тази услуга на “Ксарвио
Филд Мениджър” се очаква да бъ-
де достъпна от март 2021 г. за сто-
панствата, които вече са внедрили
платформата.
България също е част от проек-

тите на БАСФ за дигитализация. В
следващите години предстои да
лансираме адаптирани за нашите
условия дигитални решения, които
да улеснят процесите на управле-
ние в земеделието и правилния
избор, както и момент на прило-
жение на РЗ продуктите.
Уважаеми колеги, времената се

променят динамично, но основните
принципи на бизнеса и успеха
остават непроменени! Да запазим
визионерския си дух и да избира-
ме най-доброто, за да защитим ин-
вестициите, които правим във фаб-
риките на открито!
За по-високи добиви и за по-ви-

соки приходи на агробизнеса в
България!
Здраве! Късмет и успех!

Ваня Горчева е мениджър за България и Западните Балкани на БАСФ,
отдел “Решениявземеделието”.Работизабългарскияагробизнесвобласт-
танарастителнатазащитавБългарияпрезпоследните27г.вструктуратана
най-голямата химическа компания в света - БАСФ.
Горчева е част от мениджмънт екипа на БАСФ за Централна и Източна

Европа,Русияибившисъветскирепублики.АктивенучастникевАсоциация
растителнозащитна индустрия в България.
Евробизнес дама за 2009 г. и Агробизнесмен на България за 2011 г.

но вярваме, че ще се справим от-
ново заедно, макар и с нови, диги-
тални начини на обмяна на инфор-
мация.
Проектът ни “Реални резултати в

реални условия”, който стартирах-
ме минала година с ключови земе-
делци в България, продължава и в
партньорство със земеделците, в
партньорство ще показваме резул-
тати от новите продукти и техноло-
гии. Ще продължим да го правим
през фейсбук страницата ни -
BASF Решения в земеделието. Из-
ползвам случая да призова всички
колеги, които искат да споделят
наблюдения за представянето на
нашите продукти и технологии в
реалните условия на техните поле-
та, да се свържат с нас и ние ще
публикуваме опита им във фейсбук
страницата ни. По този начин ще
дадем възможност на всички земе-
делци от цялата страна, макар и
дистанционно, да получат инфор-
мация, която ще им бъде полезна,
за да се справят по-добре с про-
мяната, налагана от регулаторните
органи на Европа. Агрономите ни
по места ще продължават активно
да подкрепят производствата с фи-

зическо присъствие.
Както казах, оптимисти сме, за-

рядът ни да се справим успешно
за поредна година е голям. 2020 г.
ни изненада с много предизвика-
телства, но се справихме. При то-
ва успешно. Защото, както винаги
сме казвали, предизвикателствата
по-скоро ни мотивират да се раз-
виваме, да намираме нови подхо-
ди, винаги на основата на дове-
рието на партньорствата, които из-
градихме през годините с най-до-
брите и успешни играчи от българ-
ския агробизнес!

- Какви са прогнозите ви за
тази и следващата година?
- Растителната защита е неиз-

менна част от успеха на растение-
въдството. Инвестициите, които се
правят всяка година, са огромни и
на практика растителната защита
е ключов момент за защита на
културите и съответно на средства-
та, които са заложени във фабри-
ките на открито, както често се из-
разяваме в нашия бранш.
Както вече казах, БАСФ предла-

га на българския пазар най-висок
клас РЗ, при това с поглед към оп-
тимизация на средствата и оферта-



2020 г. - РАЗНОПОСОЧНА
 Според предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност, формирана от аграрния отрасъл, нараства с 
2,1% на годишна база в реално изражение, а през второто тримесечие се наблюдава леко свиване с 0,8%. Това говори, че през този период аграрни-

ят отрасъл остава по-слабо засегнат от кризата с пандемията от COVID-19 спрямо други сектори на икономиката

РЕКОЛТИ

Пшеница  1 198 682  6 161 997  1 176 048  4 626 318
Ечемик  112 029 547 244  138 059  560 037
Слънчоглед  815 561  1 914 072  809 563  1 643 706
Царевица за зърно  560 911  3 990 190  572 417  2 826 096

Култури 2019 г. 
Реколтирани

площи в ха 2019 г.
Реколтирани

площи в ха 2020 г.
Реколта в

тонове 2020 г.*
Реколта
в тонове

Реколтирани
площи в ха 2019 г.

Реколтирани
площи в ха 2020 г.

Реколта в
тонове 2020 г.*

Реколта
в тонове

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

МЛЕЧНИЯТ СЕКТОР

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В КЛАНИЦИТЕ

ЛОЗЯ И ВИНО

Домати в оранжерии  - 49 290  523 40 135
Краставици в оранжерии  - 41 315  446 45 159
Картофи  9291  197 410  11 488  195 649
Пипер  3058  63 982  2 590  44 209
Домати на открито  4654  145 012  2862  51 236
Краставици на открито  1409  67 817  763  10 825
Ябълки  4142  43 622  4 638  49 558
Сливи  8017  56 192  8 094  55 751
Праскови  3214  33 878  2 914  21 854
Череши  10 837  54 960  9799  48 328
Малини  2192  7131  1983  6145
Ягоди  703  4565  698  5263
Дини  4779  96 786  4369  80 533
Пъпеши  2450  23 430  2712  26 825

Култури 2019 г. 

* Данните за 2020 г. са оперативни и неокончателни

Преработено мляко в предприятията 
Общо мляко,  682 091  713 658
    в т.ч. краве мляко  644 544  675 023
Производство на млечни продукти
Пресни пакетирани млека  71 396  76 047
Краве мляко за пиене с добавки  1064  2730
Заквасени млека  166 217  169 365
Сметана  2797  2874
Масло  1087  1008
Сирена от краве мляко  76 449  77 436
Имитиращи сирена  13 328  13 893

Свинско месо  79 833 64 202
Говеждо месо 5642 6236
Пилешко месо  89 108  79 954

Показатели  2019 г. (хил. л)  2020 г.* (хил. л)

*Предварителни данни от месечните анкети

Вид 2019 г. (т) 2020 г.* (т)

 Площите с винени сортове лози през 2020 г. са 60 162 ха. По предварителни данни 
преработеното грозде от реколта 2020 е 116 млн. кг. Произведеното вино в промишле-
ни условия е 91,7 млн. литра. 
 През 2019 г. общо площите с винени лозя са били 60 862 ха, преработеното грозде е 
129 млн. кг, а общото количество на виното от реколта 2019 г. е 106,4 млн. литра.

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

 По предварителни данни през първото полугодие на 2020 г. нетният износ на 
аграрни стоки от страната възлиза на 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия 
период на 2019 г.

IVПОНЕДЕЛНИК,
22 ФЕВРУАРИ 2021 Г.



VПОНЕДЕЛНИК,
22 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Димитър Бояджиев, агробизнесмен
на България за 2001 г., “Кокоимпекс”:

Лятото ще покаже дали
да вдигнем производството

1. - Какви про-
мени и тенденции
наложи в агробиз-
неса COVID-19?
- Каквото и на

всички. Ако трябва
да се конкретизира
въпросът с две из-
речения, е трудно.
Общо взето, иконо-
мическа криза, на-
малено потребле-
ние, намалено тър-
сене и ниски цени.
Това обаче за нас
пряко не се отнася,
тъй като ние сме в производ-
ството. Все пак, макар и то да е
намалено, не сме спрели.

2.- Прогнозите ви за тази и
следващата година?
- Ние продължаваме да се

разширяваме, увеличен е капа-
цитетът на местата за отглежда-
не на птици. Въпросът е дали
ще увеличим броя им. Това за-
виси пряко от Великден, когато
несъмнено се усеща наличието
на пазара, както и от летния ту-
ризъм, тъй като произвеждаме
яйца за консумация за този вид
бизнес. Всичко ще се реши от

това дали ще бъ-
де преодоляна
пандемията, за да
почне общо ико-
номическо съжи-
вяване. Ние сме
пряко зависими
от летния тури-
зъм, тъй като все
пак потребление-
то на яйца рязко
се увеличава
през летния пе-
риод или по-точ-
но запазва се це-
ната. Сметнете,

че ако има 1 милион туристи,
всеки да консумира по две яйца
на ден - са 2 милиона яйца
дневно.

3. - Как си представяте диги-
тализацията във вашето сто-
панство?
- Ние вече сме дигитализира-

ни. Голяма част от процеса се
управлява от т.нар. стопански
компютри, както и с пряко виде-
онаблюдение чрез интернет, за
да няма присъствие на голям
брой персонал. Предстои усъ-
вършенстване на програмите за
управление.

Димитър Петков, агробизнесмен
на България за 2009 г., “Агредо”:

Биостимулаторите
влизат масово

1. Налагането на
разумна дистанция в
общуването наложи
бърза адаптация на
агроиндустрията.
Семинарите се за-
мениха с уебинари,
а полските дни с ди-
станционно дигитал-
ни. Убеден съм, че
тези форми ще оста-
нат актуални и за в
бъдеще.
Непочтени остана-

ха методите на сла-
би търговци във
всички сфери да всяват страх у
земеделците, че няма продукти,
че вече е забранен внос и който
купува сега всичко (нужно и не-
нужно) и се запаси, ще успее, а
другите ще се провалят напълно.

2. Според мен земеделието у
нас се развива бързо и е в крак с
най-съвременните технологии за
производство. Трудности винаги
ще има, но ако природата е бла-
госклонна, земеделците знаят
какво да правят. Приложението
на качествени биостимулатори
при всички култури ще бъде есте-
ствена част от всяка технология

за отглеждане.
Очаквам по-се-
риозно навлизане
на технологии с
минимално или без
обработки на по-
чвата и повишава-
не знанието за
правилното хране-
не на растенията.

3. На разположе-
ние на земеделци-
те в момента е ед-
на уникална систе-
ма за събиране на
данни за ефектив-

ността на всяко земеделско сто-
панство. Тези данни дават въз-
можност за детайлен анализ, вни-
мателно планиране и прецизен
контрол върху страгетическите це-
ли на едно земеделско бизнес
предприятие. Динамични алгорит-
ми от най-високо ниво позволяват
ясен преглед на всички нива по
време на производството. Човекът
остава най-важен със знанията,
които е натрупал, и с умението да
взима правилни решения. Ключът
към успеха за мен са гъвкавостта,
смелостта и почтеността.

� Още на XIV стр.
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ЖЕНИ ВЛАДИНОВА

- Проф. Белоречков, в
какво състояние е пти-
цевъдството в условия-
та на едногодишни огра-
ничения заради панде-
мията?
- Най-общо казано, из-

питваме затруднения, и то
много сериозни, по някол-
ко причини. Първата
произтича най-вече от са-
мата пандемия - за съжа-
ление, имаме засегнати
много работници в птице-
въдните ферми, както и
собственици, и то на голе-
ми птицевъдни предприя-
тия. За съжаление, има и
хора, които починаха. То-
ва, естествено, наруши
работата в тези ферми.
Другият негатив е

затварянето
на някои от
външните ни пазари
Това е много голям про-

блем, защото става дума
за държави, където пра-
вим от години износ. И за-
щото и там има ограниче-
ния - става дума за затва-
ряне на ресторанти, уве-
селителни заведения, пла-
жове, зимни курорти и
т.н., наруши се доставката
на огромни партиди. А ня-
къде и се прекрати изно-

Проф. Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите:

Птицевъдите разчитат
на Великденския пазар
Надяват се да компенсират
донякъде големите загуби, които
понесе секторът от COVID-19

деждата ни е великден-
ските празници да раз-
движат и възстановят
търсенето на пазара.
Секторът разчита много
и на предстоящото пое-
тапно разпускане в огра-
ниченията - надяваме се
на повишено търсене и
предлагане. Разчитаме и
на възстановяване на ту-
ризма по нашето Черно-
морие. Тогава също
очакваме раздвижване в
търговията с птичи про-
дукти. Туризмът е много
голямо перо - дори в
рамките на седмица или
10 дни той би повлиял
положително на сектора.

- В какво състояние е
износът?
- Големите проблеми,

които изредих вече, са
много сериозни за пти-
цевъдството.

сът - особено за Гърция и
Франция.
Същия проблем има с

доставките към нашето
Черноморие, коeто е го-
лям потребител на нашата
продукция. Негативно се
отрази на бизнеса и за-
тварянето на ресторанти и
заведения за хранене в
цялата ни държава, в това
число и ученическите сто-
лове.
Допълнително усложне-

ние имаме и от

лошата реколта
през 2020 г.,

което доведе до оскъпя-
ване на някои компонен-
ти на основните фуражи

- слънчогледов шрот,
пшеница, царевица, соев
шрот. Оттам и цената на
фуражите се покачи зна-
чително.
А стагнацията на паза-

ра допълнително затруд-
ни сектора, защото не
позволи увеличаване на
цените на готовата ни
продукция, защото това
щеше да причини допъл-
нителни загуби при
производството на пти-
чето месо и яйцата.
Всичко това доведе до
рязко падане на цените
на пазарните продукти -
на целия асортимент. В
момента те са на най-ни-
ските нива от няколко

години.
- Ограниченията за-

ради пандемията про-
дължават до края на
април. Може ли да се
стигне до фалити в сек-
тора?
- Най-вероятно. Всичко

зависи от възможността
на отделните собствени-
ци да компенсират - все-
ки намира някакъв начин
да се справя. Голяма
част от производителите
на птиче месо и яйца
разчитат на кредити, за
да спасят положението
поне до Великден. Всич-
ки птицевъди - в различ-
ните сегменти на произ-
водство, го очакват. На-
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на ПРСР 2023-2027 г. Как
предстои да се развие
птицевъдството ни?
- Има възможности да

се направи нещо повече
за бранша - и то в някол-
ко направления - напри-
мер биологично производ-
ство, свободно отглежда-
не на птици. И разбира се,
биосигурност - но в този
сектор се работи много
трудно. Защото е доста-
тъчно един немарлив чо-
век да влезе в някоя био-
ферма или в екологично
стопанство, и всичко се
проваля.
Нашият приоритет е по-

скоро в сектора на про-
дуктите - има големи въз-
можности

за производство
на нови продукти,

за да се улесни купувачът.
В това отношение има ши-
роко поле на действие, а и
ние имаме конкретни идеи.
- Миналата година не
проведохте традиционна-
та птицевъдна конферен-
ция. Навреди ли това на
контактите ви?
- Да, за първи път допу-

скаме такъв пропуск. За-
щото дори в най-тежките
години сме провеждали
конференцията, както и
много други събития. Но за
съжаление, не можахме да
посрещнем 400-500 чове-

ка, които се срещат и об-
менят взаимно полезна ин-
формация.
В това отношение са се-

риозни пропуските и по от-
ношение на отменените
други агроизложения. Тази
липса на живи контакти
между фермерите не може
да се компенсира с вир-
туалната връзка. Освен то-
ва тя не е и толкова попу-
лярна сред нашите ферме-
ри, защото не всички знаят
чужди езици.
- По отношение на ди-
гитализацията и роботи-
зирането сектор “Птице-
въдство” е с една крачка
напред в сравнение с
другите браншове. Какво
още бихте развили?
- Да, така е. Но има все

още някои неща, за които
не ни достигат средства -
например да роботизираме
100% производството. Така
както сортирането и прера-
ботката на месо и кланици-
те са на най-високо ниво
роботизирани.
Но в това направление

проблемът е голям, и то с
науката . В това отноше-
ние ние изоставаме.
Затова търсим иновации-

те

от научните среди,
но отвън
А това е опасно за все-

ки сектор, защото се изос-

тава в проучването, а то
може да продължи дори с
години. Защото ние, от
България, не можем да
купим наготово нищо, за-
щото сме зле финансира-
ни. И когато ги нямаме
нужните контакти, ясно е,
че ще изоставаме. Не мо-
жем да се сравняваме с
Нидерландия,Франция,
Германия. Това са страни
с голям научен потенциал.
А ние го нямаме, нямаме
връзка и с европейските
партньори в този сегмент.
Нещата са много сериоз-
ни и не се знае кога ще
се заработи както трябва
в тази насока.

Те с пълна сила важат и
по отношение на износа.
Защото и там щетите са
много големи. До минала-
та година секторът отчита-
ше добри постижения в
реализацията на износа.
Бяхме разработили па-

зари, където българските
птичи меса се търсеха из-
ключително много. От го-

дини досега сме изнасяли,
и то успешно. Но минала-
та година имахме пробле-
ми с пазара на патици за
Франция. Пазарът там
стана много труден - рух-
на като цена и като коли-
чество и фермите ни изно-
сители затвориха.
- Сега се дискутира но-
вият програмен период

ПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА

Индустриалното птицевъдство е
произвеждало 107 хил. т птиче месо -
85 хил. т от бройлери, а другото е от
патици и кокошки и вътрешности.
Българското индустриално птицевъд-

ство с лекота само за една седмица
може да произведе 30 млн. яйца. Тол-
кова, колкото са необходими за велик-
денските празници.
2,8 млн. кокошки в 122 ферми са на

подово отглеждане, или волиери. А 2,2
млн. кокошки се отглеждат хуманно в
клетки в 52 птицеферми.
Преди пандемията промишленото

птицевъдство е отглеждало около 5
млн. кокошки. От тях ежедневно са
получавани около 4,5 млн. яйца.
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Дигиталната революция на
Представете си как дрон

управлява трактори в полето, а
фермерите наемат земя, без
дори да станат от удобните си
фотьойли?
Звучи като приказка от бъде-

щето, но това е дигиталната
реалност за най-голямата ком-
пания за управление на позем-
лена собственост “Агрион”.
От близо година дружеството

активно работи върху цифрови-
зацията на всички свои услуги
по управлението на земята - от
покупката, през арендоването
и финансирането на сделки с
недвижима собственост, до
производството, в което по-
стоянно се внедряват най-но-
вите технологии.
Преди 6 години “Агрион” на-

ложи нов стандарт в професио-
налното управление на земе-
делски активи, който

изведе
“на светло”
целия пазар
на земеделски
терени
Дружеството първо комбини-

ра успешни финансови продук-
ти с традиционните сделки по
покупко-продажба на терени.
Това превърна “Агрион” от кон-
трагент в истински партньор на
фермери и арендатори. Чрез
дъщерната си компания “Аг-
рион финанс” компанията пред-
ложи изгодни ипотечни креди-
ти, кредити за оборотни сред-
ства и лизинг на земя, спе-
циално създадени, за да отго-
ворят най-пълно на
потребностите на земеделците.
Няколко години по-късно

дружеството вече е лидер на
пазара на небанково кредити-
ране в областта на земеделие-
то. Причината - съчетанието
между сигурността и доверие-
то на традиционното кредити-
ране през голяма финансова
институция с по-гъвкава и
улеснена процедура за канди-
датстване, оценка и усвояване
на средствата.
През годините компанията

разработи и редица безплатни
услуги, свързани с поземлени-
те имоти. Всеки собственик на
земеделска земя може да се
възползва от безплатна оценка
на имота си, без значение къ-
де се намира той. Дружеството
съдейства и при събирането на
необходимите документи за
сделка. Това е от огромно зна-
чение за продавачите, които в
повечето случаи не са наясно
какви документи да подготвят
и откъде да ги получат.
Тези, които имат казуси със

собствеността си или искат
просто консултация във връзка
с поземлените отношения, мо-
гат да се обърнат към опитните
юристи в компанията и да по-
лучат безплатна правна кон-
султация. Екипът от прависти
на “Агрион” е тясно специали-

Услугите на лидера в управлението
на поземлена собственост
чертаят бъдещето на земеделието

ката за актива съвпада с дого-
ворената цена на земята, фер-
мерът не се налага да влиза с
първоначална вноска в сделката
и да осигурява самоучастие, а
директно започва да си погася-
ва лизинга. Това помага на зе-
меделците да оптимизират раз-
ходите си и те се чувстват по-
спокойни да правят дългосрочни
инвестиции в парцелите, които
желаят да закупят.
Освен с управление на земе-

делска земя “Агрион” се зани-
мава и с производство. Чрез дъ-
щерното є дружество “Агри-
март” се обработват над 50 000
декара в района на Долна Ми-
трополия. В производството по-
стоянно се влагат иновации - от
високотехнологичния дрон, съ-
щия модел като използваните
от НАСА, до софтуер от най-но-
во поколение, който следи пар-
целите и отчита как расте и се
развива всяка култура в земли-
щата на дружеството.
Иновациите на “Агрион” полу-

чиха висока оценка през мина-
лата година - оперативният ди-
ректор на компанията Николай
Минев бе отличен с най-високия
приз в бранша - “Агробизнесмен
на България”.
Следващата стъпка е дигита-

лизацията на най-сложния зе-
меделски процес - отдаването

на земя под
наем и аренда.
Да стане така,
че фермерът да
може да си ха-
реса парцел,
да го наеме и
да плати изця-
ло електронно.
Във времена,

в които панде-
мията поставя
на изпитание
цялата плане-
та, отговор-
ността на зе-
меделието е
изключително
висока. От хо-
рата на полето
до стопаните
на земята -
всички трябва
да положат не-
имоверни уси-
лия, за да из-
хранят своите
сънародници.
Това трябва да

става бързо, на приемлива це-
на и най-вече устойчиво. Това
е и мисията на “Агрион” - да
подпомогне и развие този про-
цес.

зиран в поземлените отноше-
ния и е готов да съдейства и
при най-заплетените казуси,
свързани със собствеността на
земята.

През 2021 г. “Агрион”
вдига летвата
още по-високо
Целта е дигиталното земеде-

лие - не само в търговията, но и
в производството.
Компанията стартира дигитал-

на платформа за управление на
земеделски земи чрез сайта си

www.agrion.bg. Дружеството ку-
пува, но и предлага за продаж-
ба качествени земеделски земи,
а голяма част от стъпките по за-
купуването им може да се прав-

ят от вкъщи.
Всеки един имот може да бъ-

де закупен и на лизинг със
100% финансиране. Това на
практика означава, че ако оцен-

“Агрион”

Анатоли Георгиев,
изпълнителен директор на “Агрион”:

Услугите ни стават все
по-бързи и достъпни
- Г-н Георгиев, внесоха ли ваксините необходимата

доза спокойствие в сектора на земеделието?
- Надявам се с времето секторът да започне да се успо-

коява след турбуленциите от миналата година. За съжале-
ние обаче процесът е бавен, а земеделието не може да
чака. Има агротехнически мероприятия, засаждат се кул-
тури, фермерите се подготвят за следващата реколта.
Затова през последните 12 месеца всички наши усилия

са насочени услугите в помощ на земеделците да бъдат
още по-бързи, още по-таргетирани и още по-полезни.
Амбициите ни са да дигитализираме в максимална сте-

пен всички процеси в компанията. Голяма част от стъпките
по закупуване на имотите, които продаваме, може да бъ-
дат направени през нашия сайт www.agrion.bg.
Предстои да дигитализираме почти изцяло и процеса по

отдаване на земя. За финансовата подкрепа земеделците
също могат да се информират и да извършат част от дей-
ствията по кандидатстване изцяло по виртуален път. Това
пести време и пари на фермерите, които те могат да инве-
стират в своите производства.
Ефектът от дигитализацията е виден и в нашето произ-

водство, защото “Агрион” освен търговец е и голям произ-
водител, обработващ близо 50 000 дка край Долна Митро-
полия. Иновациите пестят време, средства, но и ни позво-
ляват да произвеждаме повече и по-качествена продукция.

- Как се промени пазарът на земя през тези 12 месе-
ца и каква е прогнозата ви за тази година?
- Пазарът все още е в състояние на очакване. Причината

са неяснотите около развитието на пандемията, но и за-
дълбочаващите се проблеми с напояването на земеделски-
те площи. Поради тази причина традиционно големите ку-
пувачи на земя сега се въздържат от покупки. Очаквания-
та ми са към средата на годината тази ситуация да започ-
не да се променя и цените отново да тръгнат нагоре с ми-
налогодишните темпове.
Без съмнение, предстои ни още една предизвикателна

година.
- “Агрион” как преодолява трудностите?
- С иновации и разкриване на нови бизнес ниши. През

миналата година например се насочихме към ексклузивни-
те имоти с голям бизнес потенциал. Ние притежаваме имо-
ти, които могат да донесат огромна възвръщаемост на те-
зи, които решат да ги закупят и разработят. Това е въз-
можност не само за инвеститори, но и за агенции, които
търсят парцели за свои клиенти, пък дори и за физически
лица, които искат да вложат част от средствата си в земя.
Финансовите ни услуги също се развиват добре. След 5

години упорити усилия “Агрион Финанс” е лидер в лизинга
на земя. Всеки един наш терен може да бъде купен на из-
плащане, със 100% финансиране и изгодни вноски, съобра-
зени с възможностите на клиента.
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BG селекцията = вкусни и
Нашите сортове и хибриди са
конкурентни на европейските,
е професионалното мнение
на проф. Даниела Ганева,
директор на Института по
зеленчукови култури “Марица”

ла Ганева, директор на института.
Българските сортове и хибриди
зеленчукови култури са в Евро-
пейската сортова листа. Те са с
различна дължина на вегетацион-
ния период, с по-висока продук-
тивност, биологична стойност на
плодовете, по-добри химико-тех-
нологични качества, устойчиви на
повече икономически важни бо-
лести и неприятели.
Сам по себе си, колкото и да е

добър един сорт, не е достатъч-
но. За да се проявят всички тези
качества, които селекционерите
са заложили в него, важно е как
се отглежда. Затова в института
се разработват и технологии за
отглеждането на културите. Прав-
ят се анализи на почва и поливни
води, дават се компетентни пре-
поръки за торене, извършват се
наблюдения и диагностика, за да
се препоръчват подходящи сред-
ства за защита на растенията от
болести и вредители. По този на-
чин се затваря целият цикъл - от
създаването до внедряването на
иновативния продукт.

ВАНЯ ВЕЛИНСКА

Институтът “Марица” в Пловдив,
звено в структурата на Селско-
стопанската академия, е един-
ственият национален изследова-
телски център за научноприлож-
на и обслужваща дейност в
областта на селекцията на зелен-
чукови култури и картофи и тех-
нологии за отглеждането им. В
него се създават нови конкурент-
носпособни сортове и хибриди -
домати, пипер, краставици, пъпе-
ши, тикви, тиквички, зеле, броко-
ли, градински грах и фасул, лук,
праз, чесън и картофи, с подобре-
ни стопански, морфологични, хи-
мико-технологични и вкусови ка-
чества. Специално внимание се

обръща и на създаването на сор-
тове

с повишена
устойчивост на
биотични и
абиотични фактори,

съответстващи на промяната на
климата в последните години.
Предлагат се автентични, каче-
ствени, сертифицирани и стан-
дартни семена от зеленчукови
култури, посадъчен материал от
картофи, подходящи за климатич-
ните условия на страната и тех-
нологии за отглеждането им.
Нашата селекция е конкурент-

на на европейската, е професио-
налното мнение на проф. Дание-Проф. Даниела Ганева
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качествени зеленчуци
- за прясна консумация и за
преработвателната промишле-
ност, които трябва да отговарят
на различни характеристики.
Селекцията обаче понякога се

оказва по-лесната задача.
Следват сортоподдържане, се-
мепроизводство, а после сортът
да се отгледа в земеделските
стопанства, а продукцията да се
разпространи в търговската
мрежа. Много е важно потреби-
телите да я намират лесно.
Едно от новите направления в

института е разработването на
технологии за нетрадиционни
зеленчукови култури, към които
през последните години има ин-
терес, като аспержи, манголд,
девесил, артишок, кейл, пак чой
и др. Тези зеленчукови култури
не са нови. Съществуват и тех-
нологии, но през годините са
променени практиките на обра-
ботване, поливане, торене, а и
целта е да се механизират част
от процесите, да се повишат до-
бивът и качеството на продук-
ция.
Институтът “Марица” премина

успешно сертифицирането на
биологично поле, което позволя-
ва да се работи и по създаване-
то на сортове за биологично
производство, семена и техно-
логии.

Българските учени създават
сортове,

подходящи за
агроклиматичните
условия

на страната, подчертава проф.
Ганева. Затова тя често казва, че
всеки сорт е национално богат-
ство. И по тази причина държава-
та трябва да защитава и подкре-
пя българската селекция.
А знаем, че селекционирането

на един сорт не е никак лесно
начинание. Крайният продукт
трябва да отговаря на изисква-
нията на производители, търгов-
ци, преработватели, а също и на
потребителите. Работи се по съ-

здаване на нови сортове и хибри-
ди зеленчукови култури, характе-
ризиращи се с ценни стопански и
вкусови качества, подходящи за
прясна консумация и за прера-
ботка, които са и с повишено съ-
държание на натурални антиокси-
дантни съставки.
Съвременната селекция е насо-

чена към създаването на хибрид-
ни сортове, които са по-жизнес-
пособни, при тях се комбинират
различни признаци и качества, те
са по-високодобивни, но изискват
по-добра агротехника.
В резултат от сериозната се-

лекционна дейност са създадени
разнообразни сортове и хибриди
зеленчукови култури - домати,

пипер, крастави-
ци, пъпеши, тик-
ви, тиквички, зе-
ле, броколи, гра-
дински грах и фа-
сул, лук, праз, че-
сън, а също и
картофи. Преди
няколко години
“Розово сърце” и
“Алено сърце”

предизвикаха истински фурор, а
производството на семена и към
момента все още не покрива тър-
сенето. А причината за интереса
е съвсем проста - отлични вкусо-
ви качества.
Българският потребител търси

домати, които напомнят с тради-
ционните си вкусови качества
старите и малко позабравени
сортове, казва проф. Даниела
Ганева. А това от своя страна
насърчава повече производите-
ли да се насочат към отглежда-
нето им, тъй като им осигурява
бърза и сигурна реализация. На-
блюдава се засилен интерес и
от страна на любители градина-
ри, които искат сами да отгле-
дат качествени зеленчуци за
собствено потребление.
Целите на селекционните про-

грами при доматите се изразя-
ват в

получаването на
високи добиви и
висококачествена
продукция
Основните направления са две

5 нови сорта
чакат одобрение
1. Домат “Прометей”
Сортът е за промишлена преработка - за при-

готвяне на консерви от цели белени и небелени
домати, доматен сок, концентрати и сушене.
Растенията са компактни, добре облистени.

Плодовете са интензивно червени, овални, със
средна маса 60-65 г, плътни, непукливи. Съдър-
жанието на сухо вещество е 4,8%.
Сортът е високодобивен, средно 4-5 т/дка.

2. Краставица
“Тереза”
Растенията имат силно

развит хабитус и множество
разклонения. Плодовете са
с дължина 26-28 см, кората
е тъмнозелена, с налеп, по-
крита с редки нежни брада-
вички. Плодовете притежа-
ват много добри вкусови ка-
чества, приятен аромат,
крехка консистенция и
атрактивен външен вид.
Сортът е подходящ за от-

глеждане при полски и оранжерийни условия.
Добив 7-8 т/дка.

3. Тиквичка “Бистра”
Хибриден сорт с предимно женски тип на цъф-

теж. Отличават се с добра ранозрелост 40-42
дни. Растенията са с прибран храст, детерминан-
тен тип на растеж и силно скъсени междувъзлия.
Плодовете са уеднаквени, имат продълговата ци-
линдрична форма, зелено оцветяване на кората,
бял цвят на месестата част, средна маса 360 г и
средна дължина 20 см. Сортът е подходящ за от-
глеждане на открито и под полиетиленови туне-
ли. Добив 5-6 т/дка.

4. Пипер “Десислава”
Сортът е подходящ за ранно производство. Ра-

стенията са високи 60-65 см, с прибрани разкло-
нения, чашовиден хабитус, с 3-4 броя основни
разклонения. Плодовете са конусовидни, преди
зрелост - светлозелени, а в ботаническа зрелост
- оранжеви, богати са на бета-каротен. Общият
добив е 3-3,5 тона/дка.
Продукцията е предназначена за свежа консу-

мация и преработено състояние в продукти с ви-
сока биологична стойност.

5. Картофи “Евридика”
Сортът е средноранен, достига технологична

зрялост до 76-78 дни. Характеризира се с висок
потенциал за добив (над 3500 кг/дка), бърз темп
на нарастване на клубените. Картофите са сред-
ноедри до едри, изравнени, кръгло-овални клубе-
ни с плитки очи, жълта кожица и месо.
Съдържанието на сухо вещество е 20-21%,

скорбяла - 15% и редуциращи захари - 0.20-
0.25%. Характеризира се с отлични вкусови ка-
чества. Съхранява се много добре през зимата.
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ДЕВОРА НЕДЯЛКОВА

Мерките, наложени
от коронавируса, про-
мениха и потребител-
ските навици. Увели-
чи се търсенето на
пресни фермерски
продукти с доставка
по домовете.
Все повече българ-

ски фермери и търгов-
ци започнаха да из-
ползват онлайн мага-
зини за продажба на
продуктите си, разви-
ват присъствието си в
социалните мрежи,
като се стремят да
минимизират загубите
от затварянето на Хо-
РеКа сектора, но съ-
щевременно снабдя-
ват потребителите с
пресни плодове, зе-
ленчуци, сирене, ме-
со и др.
Емилия Куркутиади,

управител на онлайн
платформата за тър-
говия с фермерски
храни “Алфа Гарлик”,
обясни, че преди да
започнат дейността
си през септември
миналата година, са
се регистрирали като
онлайн оператор в
БАБХ, спазили са и
изискването за дого-
вори с доставчици,
земеделските произ-

Пресни фермерски храни
водители и т.н. Те от
своя страна са прове-
рявани от агенцията.
Куркутиади е роде-

на в Пазарджик, къ-
дето лесно се снабдя-
ва с фермерски про-
дукти, плодове и зе-
ленчуци. Проблем се
оказва в началото да
намерят откъде да си
осигурят сирене и
кашкавал, но се
свързват с производи-
тели от Борино и Де-
вин.
В началото идеята

е да

стартират
с продукти
от малки
ферми и
мандри
Още след първите

реклами получават
десетки запитвания
от потребители. Кон-
цепцията им е да
транспортират свежи
продукти всеки ден, а
не да използват скла-
дови помещения. Ко-
ла на фирмата съби-
ра продуктите в 3-4

Онлайн поръчките на продукти стават
все по-популярни, а конкуренцията расте

прието в началото.
Животновъдите били
категорични, че пър-
жолите се предлагат
само на килограм.
Куркутиади обаче им
обяснила, че ако не
могат да се адапти-
рат към този модел,
ще търси други
партньорства. “Защо-
то, като влезеш в ма-
газина, можеш да си
купиш и 2 пържоли”.
Подобна била си-

туацията и с ръчно
произведен кашка-
вал. Производителят
отказвал поръчки да
се правят всеки ден,
защото мислел, че
сметката на търгове-
ца нямало да излезе.
Освен това трудно се
адаптирали към из-
искването за еднакво
количество на пита
кашкавал.
“Разбирам, че ръч-

ното производство не
може да се прави с
точни грамажи. Но
веднъж получавам
300 г кашкавал, друг
път - 800 г. В единия
случай губи потреби-
телят, в другия - аз.
Беше много тромаво
и трудно, но произво-
дителите успяха да
се пригодят, защото
им предлагаме сигу-
рен пазар”, казва
предприемачката.
Други
производители
засилват
онлайн
присъствието си
Масивни рекламни

кампании в Бълга-
рия, Румъния и Гър-
ция, нови маркетин-
гови стратегии, бази-
рани на видеоклипо-
ве, ключови думи в
Google, продуктови
презентации и по-
требителски оценки
са част от концеп-
цията на производи-
теля на тахани
“Pepe”, обясни соб-
ственикът Петър Де-
лев.
“Като прохождаща

фирма влагаме
страшно много сред-
ства в реклама и по-
пуляризиране на
бранда”, добавя той.
Делев и семей-

ството му създават
фирмата си преди
година, водени от
желанието за здра-
вословно хранене.
Стремежът им е
продуктите им да
присъстват в цялата
национална дистри-
буторска мрежа, а
за момента са в по-
големите градове.

часа сутринта, а око-
ло 10 ч вече е в Со-
фия и поръчките от
предния ден се раз-
пределят и изпращат
към потребителилте.
На ден обслужват

около 20-25 клиенти,
което според Емилия
е добро начало за

младата фирма.
“Работим само с

регистрирани произ-
водители. Всеки про-
дукт е опакован ин-
дивидуално. Когато
подадем чантата с
продукти на клиента,
ние го молим за
обратна връзка, за да

сме сигурни, че всич-
ко, което предлагаме,
е качествено”, казва
тя.
Спомня си за

клиент, който им е
звъннал, за да съоб-
щи, че краставиците,
които е получил, са
омекнали. Веднага го
компенсирали и дали
сигнал на производи-
теля, за да се избег-
нат подобни случаи в
бъдеще.
Забавна ситуация

се случила в дните
около Коледа, когато
фирмата предлагала
български пуйки.
Единият от клиентите
– французин, плани-
рал да сготви птицата
за семейството на
бъдещата си съпруга
българка. Птицата
обаче пристигнала
без вътрешностите, а
бъдещата тъща звън-
нала, за да попита
къде са те, тъй като
готвачът ги търсел.
Оказва се, че произ-
водителят е забравил
да ги остави. Веднага
кола тръгва към Па-
зарджик, за да наме-
ри при производите-
ля вътрешностите от
пуйката, и успява да
ги достави на клиен-
тите на 24 декември
до 19 часа. След то-
ва екипът се обадил
по телефона на всеки
един от около 60-те
човека, поръчали
пуйка, за да се убед-
ят, че птиците са
пристигнали в пълен
комплект.
Не всеки казус оба-

че успяват така лес-
но да разрешат.
Предложението им
към ферма за свин-
ско и телешко месо
да им се доставят
ежедневно пържоли
на бройка не било

Собственичката на “Алфа Гар-
лик” Емилия Куркутиади про-
верява пратките. С Мила
Петкова (с тъмната коса), мени-
джър продажби, държат да по-
лучават обратна връзка от
клиентите си.
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идват директно до дома
жаление, потреби-
телските способно-
сти са ниски. Съо-
тветно и възмож-
ността на хората да
плащат реалната це-
на на храната липс-
ва”, казва тя.
Целта, която си по-

ставят в момента, е

да намалят
максимално
използването
на пластмаса

и да направят транс-
порта по-екосъобра-
зен. Това според нея
може да се случи,
ако клиентите от ре-
гиона се увеличат.
Предстои им да раз-
работят проект за
кошници за възраст-
ни хора от региона
съвместно с фермери
от близки стопанства.
Желанието на Ка-

трин е да се израбо-
ти и система, която
позволява кошниците
и опаковките да се
връщат от клиентите
и да се използват от-
ново.

“Най-кратко каза-
но, за електронната
търговия в България
важат почти всички
широко известни
правила на тради-
ционната, но в до-
пълнение има и ре-
дица специфични из-
исквания”, казва Де-
лев.
За да стартират и

онлайн, е необходи-
мо да осигурят два
задължителни еле-
мента - платформа
за поръчка на про-
дуктите и договори с
куриери. Интернет
магазинът им е оди-
тиран за съответс-
твие със законовите
изисквания за общи
условия, политики
за защита на лични-
те данни и други аб-
солютно задължи-
телни за тази търго-
вия нормативни до-
кументи. Необходи-
мо било и винаги да
се поддържа обрат-
на връзка с клиенти-
те, особено като се
работи с различни
партньори, куриер-
ски фирми и т.н. и
производителят ня-
ма как да даде пъл-
на гаранция, че гре-
шки няма да се до-
пускат.
“Докато течеше

процесът с намира-
нето на дистрибуто-
ри, ние разработих-
ме собствен онлайн
магазин, в който
през цялото време
се продаваха всички
наши продукти. В
същото време много
популярни онлайн
търговци на храни
се свързаха с нас с
желанието да про-
дават продуктите ни
и през техните плат-
форми”, обяснява
предприемачът.
Макар че са от-

скоро на пазара,
Делев и семейство-
то му вече са до-
стигнали до извода,
че конкуренцията в
онлайн търговията
става все по-голяма,
а борбата се води
на много фронтове:
за присъствие в
Google, за внима-
нието на потребите-
лите в социалните
мрежи, да се наце-
ли точната аудито-
рия.
Ферма “Венец” на

Катрин Цанев

започва
да развива
онлайн
дейността си

точно когато започ-

ва кризата с корона-
вируса. Тогава се
отказват и от посе-
щенията по фермер-
ски пазари, тъй като
потокът от хора на-
малял драстично. Тя
отглежда пермакул-
турни градини, има
над 80 различни ви-
да плодове и зелен-
чуци, има и овошки,
които предстои да
дадат плод след
време. Във фермата
отглеждат и добре
забравени или непо-
знати култури като
гулия, манголд, кейл
и др.
Клиентите пък по-

лучават на следва-
щия ден поръчката
– хартиен кашон и
биоразградими тор-
би, с който се избяг-
ва пластмасата.

“Има голям
интерес към
сезонните
кошници,

хората възприемат
идеята да получават
така продуктите си”,
казва Цанев.
В началото започ-

ват да предлагат по-
купка на отделни
продукти, но моделът
се оказва неефекти-
вен за малък произ-
водител като тях и
затова се насочват
към познатия в Евро-
па модел с кошници,
които се пълнят с
всичко, което има в
момента в градината.
“Клиентите демон-

стрираха разбиране.
Този модел на соли-
дарност предполага
пряка връзка между
клиента и производи-
теля. В този случай
клиентите разбират,
че невинаги има до-
мати или краставици
и за фермера. Ако не
е едър и индустриа-
лен, е много трудно
да контролира тези
процеси”, добавя тя.
Клиентите є са въз-
приели идеята да
платят предварител-
но и да се абонират
за доставка на све-
жи продукти. Това
според Катрин под-
помага работата на
фермера и той е спо-
коен, че може да
разчита на сигурен
пазар.
В момента имат 15

абонамента, но инте-
ресът е много по-го-
лям. Докато не дой-
де пролетта обаче,
от “Венец” няма как
да осигурят количе-
ства за всички же-
лаещи.

Клиентите є са
предимно жени, мно-
го често млади май-
ки, които държат на
здравословното из-
хранване на бебета-
та и семействата си.
Те са от Козлодуй,
Плевен, Русе или
София.
С модела на рабо-

та Катрин се запоз-

нава в Германия, къ-
дето е живяла и учи-
ла и със състуденти
са били абонирани
за такива кошници.
Казва, че стъпка по-
нататък са сдруже-
ния по примера на
САЩ за взаимна со-
лидарност между
клиенти и произво-
дители. Там имало

практика хората да
ходят, да се запоз-
нават с това как се
отглеждат зеленчу-
ците, да помагат.
“Голямото ми же-

лание е в нашия,
Плевенски район, да
развиваме подобен
модел, да създаваме
качествена храна за
повече хора. За съ-

От ферма “Венец” се стремят
всеки процес - от отглеждане-
то на зеленчуците до опакова-
нето им, да е екосъобразен.
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Стоян Чуканов, председател на Асоциацията
за развъждане на месодайни породи говеда:

Изпитанията
продължават

1. Какви промени и
тенденции наложи в
агробизнеса
COVID-19?
Пандемията дойде в

комбинация с незапом-
нена суша, което ре-
флектира върху цените
на фуражите. Пазарите
стагнираха, големите
консуматори на месо и
на продуктите, които
ние произвеждаме, из-
чезнаха изведнъж. Ту-
ристическият бизнес за-
мря и високият клас ме-
со почна да залежава.
Каквито и бизнес пла-

нове да е правил човек,
трябваше да направи
много сериозна и бърза
преоценка. И тези изпи-
тания продължават –
приходите намаляват, а
разходите ни се увели-
чават. Царевицата е над
400 лв./ т, двойно по-
скъпа от година по-ра-
но, а цената на живото
тегло е с почти 20% по-
ниска. С мотив, че по-
треблението е намаляло

и няма търсене, изкуп-
вачите на живо я нати-
скат надолу, а в същото
време в магазините тя
расте.
Сега мнозина ферме-

ри търсят изход, като
инвестират в преработ-
ка с надеждата да удъл-
жат трайността на месо-
то.

2. Прогнозите ви за
тази и следващата го-
дина?
По-скоро надеждите

са, че ако с ваксинация-
та всичко това приклю-
чи, ще се върнем към
нормалното. Туристиче-
ският сектор да се отво-
ри, а хората са зажад-
нели, така че се надява-
ме консумацията на го-
веждо месо да скочи.

3. Как си представя-
те дигитализацията
във вашето стопан-
ство?
На теория има много

варианти, но на практи-
ка е въпрос на инвести-
ции. Много полезно би

било поставянето на на-
шийници на врата, кои-
то са с вградени мини
GPS-и, и когато кравата
тръгне да преминава
границата на друг учас-
тък, или със звук, или с
лек ток той я връща. То-
ва заменя изграждането
на електропастири, кои-
то са сериозна инвести-
ция и изискват честа
поддръжка. Така с та-
блета можеш да ме-
стиш стада от един сек-
тор в друг.
Много широко раз-

пространени са в Авс-
тралия и цената на
един такъв нашийник
е от порядъка на 60-
80 долара. Не е непо-
стижима цел. Но соф-
туерът към тях е около
5-7 хиляди долара.

Петър Байчев, Агробизнесмен
на България за 2000 г., “Екоасорти”:

Работим
на пълни
обороти

1. Никакви промени не на-
ложи пандемията. Ние рабо-
тим на пълни обороти на по-
лето. Ако случайно някой се
разболее, го изолираме. Но
от механизаторите, които са
14-15 души, никой не се е
разболявал.

2. Желание и прогноза не
съвпадат. Есента тръгна лошо,
нямаше нужната влага, сега е
добре. Дъждовете и меката
зима компенсираха до 90%.
Сега зависи от времето през
май, ако има един гергьовден-
ски благодатен дъжд, ще има-

ме едни добри прогнози.
3. Ние ползваме съвремен-

ните достижения – автопилоти
при пръскане, при сеитба,
GPS-и, имаме видео наблюде-
ние, контрол на гориво и изго-
рели газове в машините. Не
сме приложили единствено
технологията, при която ма-
шината на момента да наблю-
дава и изчислява колко торе-
не и пръскане са нужни.

Николай Стефчов, агробизнесмен
на България за 2017 г., “Агритоп”:

Инвестициите
ще са още
по-обмислени

1. Панде-
мията от
COVID-19
се отрази и
в продажби-
те на агро-
техника, но
за щастие,
нашият сек-
тор беше
един от най-
малко за-
сегнатите и
няма много резки про-
мени. Можем да ка-
жем, че земеделието
и животновъдството
попаднаха в оптими-
стичния сценарий на
2020 г.
Тенденцията, която

COVID-19 ще наложи
още повече, е навре-
менната превенция.
Инвестиции в повиша-
ване на биосигурност-
та, в подобряване на
условията за отглеж-
дането на животните и
намаляването на зави-
симостта от човешкия
фактор, за да бъдат
фермерите в макси-
мално стабилно съ-
стояние, независимо
от ситуацията и среда-
та, в която са поставе-
ни във всеки един мо-
мент.

2. Мисля, че през
2021 г. инвестициите в
модернизиране ще са
още по-обмислени, ка-
чеството ще стане
още по-определящо от
цената, защото по то-
зи начин се управлява
рискът и се увелича-
ват приходите.
Тази година ясно ни

показа, че фермерите,
които имат желание

да развиват
бизнес в
животновъд-
ството, не
спират да
инвестират,
защото тези
инвестиции
им помагат
да не са
толкова уяз-
вими при
неблаго-

приятно стечение на
обстоятелствата, както
се случи през 2020 г.
Надявам се селско-

стопанската година да
бъде добра и да даде
предпоставка за раз-
витие на фермерите и
ръст на пазара на аг-
ротехника. Очакваме и
прием за модерниза-
ции на животновъдни-
те стопанства, което
определено ще подси-
ли сектора!

3. Целта на дигитал-
ното селско стопан-
ство е да използва на-
личната информация и
опит, за да направи
възможно автоматизи-
рането на устойчивите
процеси в сектора. По
този начин фермерите
да се справят с основ-
ното предизвикател-
ство - да бъдат пече-
ливши, за което те
трябва да намалят
стойността на входя-
щите ресурси, за да
бъдат в състояние да
се справят с колеба-
нията в изкупните це-
ни. Дигитализацията
на селското стопан-
ство ще помогне за
справяне и с липсата
на работна ръка.



Източник: Контролно-техническа инспекция към Министерството на 
земеделието, храните и горите

Колко са регистрираните нови земеделски машини

Трактори

2018

2019

2020

1310

1124

801

Зърнокомбайни

2018

2019

2020

198

173

134

Телескопични товарачи

2018

2019

2020

316

296

251

Челни товарачи

2018

2019

2020

180

172

173
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ИВОНА ВЕЛИЧКОВА

Селското стопанство не може
да се оплаче много от пан-
демичната 2020 г. - то само

доказа своята значимост. Което
не значи, че и в него нямаше съ-
тресения. И че техниката някак е
минала между капките. На кон-
церните за машини им се наложи
да занижат очакванията си, да
променят начина си на работа и
да вложат повече креативност от
всякога.
Като цяло стойностите за 2020

г. се движеха надолу. Очаквано,
защото това е тенденция не само
у нас, но и в световен мащаб. И
преди тази кризисна година тен-
денцията в статистиката ни по-
казваше спад.

При тракторите
намалението отново
е осезаемо,

новите регистрирани машини
през 2020-а са 801 спрямо 1124
през 2019 г. Това са цели 323
бройки надолу. През последното
тримесечие на изминалата годи-
на у нас са регистрирани 236 но-
ви трактора. Тенденцията за спад
при тези мултифункционални пре-
возни средства не се наблюдава
само у нас. Тя някак започна да
се налага в световен мащаб през
последните години, както по-
твърждават и най-новите данни
на големи европейски пазари.

Зърнокомбайните
са 134 - 39 по-малко от 2019-а. От
октомври до декември са реги-
стрирани 17 нови машини. Имайки
предвид какви инфарктно ниски
стойности са достигали тези вну-
шителни помощници, крайният ре-
зултат сякаш не изглежда толко-
ва лош. Като отчитаме и факта,
че това също не е само у нас.
За съжаление, сравнително ста-

билните позиции при

телескопичните товарачи
от последните години започнаха
да се движат надолу на родна по-
чва - през 2020-а са регистрира-
ни с 45 машини по-малко - 251.

с 323 по-малко за 1 г.
Челните товарачи са с 1 повече
През последното тримесечие на
изминалата година са отчетени
72 нови единици. Световната тен-
денция за тези полезни за широк
спектър от функции машини е по-
скоро за увеличение на търсене-
то. И все пак една тяхна разно-
видност успява да запази лидер-
ство и в родната справка.
Тук идва лъчът светлина в ре-

зултатите на Контролно-техниче-
ската инспекция към земеделско-
то министерство -

челните товарачи,
които в цялата бъркотия успяха
да запишат положителна стой-
ност от 1 бройка спрямо минала-
та година - 173 нови регистрира-
ни машини. От септември до де-
кември числата са отчели 43 то-
варача.
Тези данни отново ни водят до

няколко въпроса. Оставяйки на-
страна очевидните фактори за
пандемичната ситуация, налага-
щият се спад в търсенето на нови
трактори и механични превозни

средства може би се дължи на
наблягането на употребявани ма-
шини. Те обаче често не предла-
гат гаранции за ефективност и ек-
ологична съвместимост. Дали
именно тук не откриваме основ-
ния двигател на пазара за сел-
скостопански машини - желание-
то на фермерите да подобрят
производствената ефективност и
да намалят разходите чрез мо-
дернизиране на машинния парк?
Все пак резултатът за 2020 г.

можеше да бъде много по-лош,
тъй като през първата половина
на годината и особено по време
на блокирането през пролетните
месеци продажбите се сринаха,
което доведе до по-значителни
загуби. В края на годината все
пак имаше малко раздвижване,
което подобри баланса.
А дали и липсата на физически

събития в селскостопанския сек-
тор оказва своето влияние? Жи-
вият досег с машините по време
на изложения и демонстрации
трудно може да бъде заменен от

онлайн събитията. А постоянно
изместващите се дати за настоя-
щата година засега не могат да
дадат големи обещания.
Иначе производителите на тех-

ника са оптимистични и отворени
към инвестиции, които да ги изве-
дат по-напред от конкурентите
им. Повечето от тях наблягат все
повече на предложенията си за
цифрови услуги, които да позвол-
ят на фермерите да управляват
по-добре отделните си машини,
целия си автопарк и производ-
ствените процеси.

Новите трактори -Новите трактори -Новите трактори -Новите трактори -Новите трактори -Новите трактори -Новите трактори -




	24_17
	24_18
	24_19
	24_20
	24_21
	24_22
	24_23
	24_24
	24_26
	24_27
	24_28
	24_29
	24_30
	24_31
	24_32

