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Технологии от бъдещето в стопанството 

на „Агримарт“ 

  
 

 

Все повече технологии с името Smart навлизат в живота и бизнеса. 

Независимо за какво се отнасят, те са обединени от общия стремеж към 

https://mailchi.mp/490c016a84fd/60-3?e=af4d4d7d7e


разумно, ефективно и интелигентно решаване на сложни технически, 

организационни и производствени задачи. 

И Smart земеделието не изостава от този процес. Няма съмнение, че 

интелигентното селско стопанство представлява бъдещето в 

агросектора и е тенденция, която ще обхваща все повече земеделски 

производители. 

Като една от най-прогресивните комапнии в бранша, „Агримарт“ – 

дъщерното производствено дружество на лидера в управлението на 

земеделски земи „Агрион“ не изостава от световните тенденции. 

Все повече нови технологии, които пазят земята и увеличават добивите, 

се прилагат в полетата край Долна Митрополия. 

Първата разработка, която вече не e чак 

 

такава новост  

 

за българското земеделие е no till технологията, по-известна в България 

като сеитба без обработка, разказва Петър Илиев, главен агроном на 

„Агримарт“. 

Световната организация по прехрана и земеделие (ФАО) определя No-

Till като консервационно земеделие. Това е подход за управление на 

агро и екосистемите за подобряване на устойчивата производителност, 

повишена печалба и продоволствена сигурност, като същевременно се 

запазва и подобрява ресурсната база и околната среда. 

 То се характеризира с три основни принципа – минимално механично 

обезпокояване на почвата, постоянно покритие на почвата с органична 

материя, диверсификация на културите, отглеждани последователно 

и/или в асоциация. Тези принципи са универсално приложими за всички 

земеделски райони и почви, обяснява Петър Илиев. 

По думите му, това е 

 

приносът на „Агримарт“  

 



в световните усилия за контрол на замърсяването на въздуха като цяло 

и в частност за глобалното затопляне. 

Едно от най-големите предимства на no till технологията е, че  пести 

времето и усилията на фермерите.  Обработката на почвата е сред 

селскостопанските операции, които са от най-енергоемките и ако не се 

обработва почвата, фермерите могат да спестят между 20 и 30% от 

времето, труда и горивата, които се влагат за механичните обработки 

при конвенционалното земеделие, твърди главният агроном. 

В същото време зад технологията дебнат и изненади. Петър Илиев, 

например, се сблъскал с голямо нападение от обикновена полевка. За 

да се справим, се налагаше да слагаме примамки, което не е най-

добрия вариант за опазване на културите, разказва агрономът. 

Затова, по думите му, всяка технология трябва да се прилага 

ограничено, поне в началото. Налагат се опити, които да покажат 

изгодна ли е тя и какви ще бъдат ползите и негативите за 

обработваемата земя. На базата на тези опити пък трябва да се извадят 

съответните изводи как да се прилагат иновациите. Със сигурност обаче 

това е бъдещето в дългосрочен план, убеден е Илиев. 

Друга технология, която прилага „Агримарт“ е изкуственото заразяване 

на почвата с  микориза. Това е специфично образование между хифите 

на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите 

растения могат да образуват микориза, а за някои видове микоризата е 

условие за тяхното съществуване. Появила се веднъж тя  оказва своето 

благоприятно въздействие върху растенията през целия им живот. 

Микоризата или гъбокорена покрива като с паяжина корените, сраства 

се с тях като увеличава многократно техния обем и всмукателната им 

способност. Хифите на микоризата в търсенето на вода и хранителни 

вещества могат да се отдалечат на стотици метри, а теглото им да 

достигне стотици килограми и дори тонове. 

Засега опитите в Долна Митрополия се правят върху 650 декара 

царевица и слънчоглед. Причината за този експеримент е спадът на 

почвеното плодородие. Това е световна тенденция и България не прави 



 

изключение. Дължи се на ерозията, многото обработки, прекалено 

голямата употреба на минерални торове. 

На практика 

 

микоризата представлява 

вкарване в почвата 

 

чрез пръскане, на гъбите, които са полезни за растенията. Те пък 

спогамат за превръщане на неусвоимите вещества – азот, фосфор и 

калий в усвоими. 

Дългосрочният ефект е повишаване на почвеното плодородие. За целта 

обаче отново трябват опити, твърди главният агроном. След прибиране 

на реколтата в продължение на няколко години ще се сравняват, 

промяната в почвеното плодородие и добивите, с останалите площи. 

Ако добивите са поне еднакви, „Агримарт“ ще разшири площите, които 

се обработват с новите технологии. Няма как да се приложат нови 

технологии за 1 или 2 години. Ефектът е дългосрочен, но със сигурност 

бъдещето е в тези нови подходи, убеден е Илиев. 

   

 

Защо да инвестираме в земеделска земя? 
 



 

Сред многото незабравими реплики на Марк Твен е и неговата 

„инвестиционна“ препоръка: Купувайте земя, защото „вече не я правят“. 

Така е, защото земеделската земя е в ограничено количество и 

търсенето й ще нараства заедно с населението и нуждата от храни по 

света. 

Според известния инвеститор Джим Роджърс, който стартира глобалния 

фонд Quantum заедно с Джордж Сорос в началото на 70-те години на 

XX век и създаде индекса Rogers International Commodities за цените на 

стоките на световните пазари, все повече инвеститори се насочват от 

металите и енергийните продукти към селското стопанство. 

Причините са добре известни. Размерът на обработваемата земя на 

разположение ще намалява постепенно през следващите няколко 

десетилетия, от 0.218 хектара на човек днес до 0.181 хектара на човек 

през 2050 година. 

Българската земя не прави изключение и засега се нарежда сред най-

изгодните инвестиции на пазара. Тя има някои уникални и много 

полезни характеристики – ниска волатилност (променливост) 

висока доходност  



при отчетен риск, ниска корелация (взаимна зависимост ) към 

традиционни класове инвестиционни активи, силна връзка с растежа на 

нововъзникващ пазар с нисък политически риск, приближаване до 

цените на земите в страните от ЕС и създаване на сигурен паричен 

приход. 

Земеделската земя в България е подценен актив, цената и заема най-

ниското място измежду цените на земята в страните от ЕС. 

Естественото ценово приближаване създава атрактивен потенциал за 

нарастване от 4-5% годишно на земята в България. 

По тази причина инвестициите в земеделска земя през последните 

години растат лавинообразно. 

Но земята не се купува само за производство. Умните бизнесмени 

купуват ниви с потенциал за развитие. Това обикновено са терени с 

инвестиционен потенциал, които само засега са земеделски. Интересът 

към такива парцели е особено висок, защото се намират на 

комуникативни места, като магистрали, големи градове и морски 

курорти и инвеститорите виждат огромен потенциал в развитието им. В 

близост да всички имоти има и добре развита инфраструктура, както и 

съществуващ бизнес. 

Подобна селекция от 

„златни имоти“ за бизнес  

предлага и лидерът в сделките със земеделски земи „Агрион“. Те могат 

да бъдат разгледани на https://www.agrion.bg/exclusiveproperties/ 

Интересът към парцелите е особено висок, защото се намират на 

комуникативни места, като магистрали, големи градове и морски 

курорти и инвеститорите виждат огромен потенциал в развитието им. В 

близост да всички имоти има и добре развита инфраструктура, както и 

съществуващ бизнес. 

Офертата е насочена към всички, които искат да започнат или да 

развият своя бизнес. Терените са подходящи за хотели, складови бази, 

предприятия, ваканционни селища. Парцелите са възможност и за 

онези, които търсят дългосрочна инвестиция. Площта на имотите 

https://edesign.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=e095ccfdd2&e=af4d4d7d7e


 

варира от един до 15 дка, което ги прави перфектни за изграждането 

както на малки обекти, така и на големи производствени площадки или 

ТИР паркинги, например. 

Заради местоположението и размера им, много от имотите, предлагани 

от „Агрион“, са подходящи за изграждане на соларни или вятърни 

паркове. Очаква се през следващите години, заради мерките за 

опазване на климата, все повече енергия да бъде добивана от 

алтернативни източници, за които ще се търсят подходящи парцели, 

съветват специалисти. 

След като изберат своя предпочитан имот, инвеститорите могат да 

направят оферта веднага, през онлайн формата за заявка. Ако желаят 

да зададат предварително въпросите си на експертите на Агрион, могат 

да го направят чрез националния номер 080011166 или през системата 

за чат на живо в сайта. 

   

  

 

 

Агроновини 
 

 

Близо 2,5 млн. лв. са платени по втория прием на COVID 1 

  
 



  

 

Близо 2,5 млн. лв. (2 463 353 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно 

временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1” от ПРСР са 

пуснати по сметките на фермерите, съобщиха от Държавен фонд 

„Земеделие” (ДФЗ). 

Подпомагането са получили 1 008 земеделски производители, 

извършващи дейности в секторите „Растениевъдство” и 

„Животновъдство”, които са особено засегнати от кризата, предизвикана 

от COVID-19”,уточняват от ведомството. 

Финансовата подкрепа е преведена на земеделски стопани, подали 

заявления по втория прием на подмярка COVID 1, който се състоя от 17 

май до 4 юни 2021 г. 

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. 

Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка 

COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро. 

Научете повече тук   
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Анализ 
 

 

Зачестилите природни бедствия, наводнения и пожари – 

резултат от климатичните промени 
 

  

Зачестилите пожари и наводнения за резултат от небрежното човешко 

отношение към промените, свързани с изменението на климата. 

Увеличените температури допринасят за по- бързото разразстване на 

огнените стихии и водят до фатални загуби, а липсата на навременни 

мерки за справяне с променящия се климат задълбочава проблема. 

 „Излезе годишният доклад на междуправителствения панел по 

изменение на климата, който категорично заяви, че причините за 

силните, зачестили природни бедствия по цялата планета е на практика 

човешката дейност. Този доклад констатира, че учените до момента са 

подценявали скоростта на промяната и желанието на хората да 

действат превантивно в две посоки – в намаляването на емисиите и 

адаптацията. Това, което видяхме, особено в южните части на Европа, а 

и наводненията в Северна Европа, е цената на незнанието и 

игнорирането на проблема. От една страна огромна загуба на човешки 



 

животи, от друга страна – много високи финансови разходи“, сподели 

пред Фокус Георги Стефанов от фондация WWF. 

Преди дни стана ясно, че правителството в Германия ще отпусне 30 

милиарда евро за възстановяване на регионите в страната, които са 

потърпевши от наводненията. а пожарите в Южна Европа все още 

продължават и всъщност ние навлизаме в периода с най-висок риск за 

пожари. Вие виждате, че България не е подмината. Мисля, че четири – 

пет села бяха изгорени. Имахме няколко жертви. Заключението е, че 

всичките холивудски сценарии, които ги гледаме по филмите, вече се 

случват. Няма нужда да гледаме филми, които да ни казват какво може 

да ни очаква, ние го виждаме в нашия заден двор. В същото време 

мащабите на опустошенията на глобално ниво и в Русия, и в Северна 

Америка са безпрецедентни. Тази година са най-големите горски 

пожари в Гърция от 15 години насам като площ, гръцкото правителство 

силно акцентира върху изменението на климата и превенцията от 

страна на правителството – промяна на енергийни политики. 

Целта на „Зелена сделка“ в ЕС е карбонизация на цялата икономика. 

Тук визираме земеделие, транспорт и индустрията, която емитира 

емисии. Да, въглищата, ако сумарно вземем само тях като енергиен 

източник, отделят над 50% от емисиите на България, което е основният 

дял. Ако вземем и останалите изкопаеми горива, отиваме на 72% от 

емисиите. Целта е цялата икономика да се трансформира, не само 

енергетиката. Въглищата са на първа фронтова линия, защото те 

наистина са глобалният източник на емисии. 

 

Разберете повече тук  

 

 

Агро Пари 
 

 

ДФЗ изплати близо 21 млн. лева по de minimis за животни 
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ДФ „Земеделие“ преведе близо 21 млн. лева (20 764 862 лв.) на 12 589 

стопани по помощта de minimis за изхранване на животни. Субсидии 

получиха животновъдите, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-

майки и кози-майки. Периодът, в който фермерите можеха да 

кандидатстват по схемата продължи от 2 до 15 февруари 2021 г 

  

Ставките за подпомагане са: 

• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни 

крави под селекционен контрол; 

• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни 

крави; 

• до 20 лв. за млечни крави в планински райони; 

• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за 

месодайни крави и/или юници; 

• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за 

месодайни крави под селекционен контрол; 

• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи; 

• до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-



 

майки и/или кози-майки под селекционен контрол; 

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони; 

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна 

национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с 

производството. 

  

Финансиране получават стопани с допустими за подпомагане животни 

по схемите за обвързано подпомагане за животни или по Преходна 

национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с 

производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020. Животновъдите се 

подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация 

по схемите за обвързано подпомагане за животни или (ПНДЖ3) за 

Кампания 2020.  

 

 

Производители очакват по-ниска реколта от ябълки 
 



  

 

Реколтата от ябълки в Германия тази година е малко по -ниска от тази 

през 2020 г. Производителите очакват брутната реколта да бъде около 

937 000 тона. Според Федералната статистическа служба на страната 

това е 87 000 тона, или 8,5% по -малко от миналата година, според 

уебсайта idowa.de. 

Ябълките са основният плод в страната и се отглеждат на площ от 

малко под 34 000 хектара. Основните ябълкови региони са разположени 

на Бодензее в Баден-Вюртемберг, Долна Саксония и Саксония. Около 

72% от всички плодове в Германия се събират тук. 

Освен ябълки в тези региони се отглеждат и много сливови насаждения. 

Тази година обаче прогнозира общата реколта от тази култура ще бъде 

с 30% по -малка от година по -рано. Причината са неблагоприятните 

метеорологични условия и фактът, че сливовите дървета редуват пълна 

с празна година, коментират специалисти. 

Още по темата тук 
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Заради тока и скъпото зърно: Поскъпна хлябът в Добруджа 
 

  

Хлябът на някои от производителите в област Добрич поскъпна. 

Масовият бял хляб с тегло 650 г на фурната в с. Стефаново се 

увеличава с 5 ст. спрямо досегашната цена от около лев, а на по-

луксозните видове – с 10 ст., съобщи собственикът Спиридон 

Спиридонов, цитиран от pronewsdobrich.bg . 

Основната причина за поскъпването е повишението на цените на 

брашната и на всички компоненти за производството на хляб и закуски. 

„През няколко дни цените са различни, не успяваме да ги вкараме в 

компютъра. Такава анархия в цените аз не помня да е имало досега. 

Преди нещо се вдигаше и спираше, а сега в месеца има по 3-4 корекции 

на един и същ продукт. Обадиха ми се от мелницата, от която купувам 

брашно и ми казаха, че вдигат цената с 65 лева на тон. Реших да 

направя това повишение на хляба, при други производители сигурно ще 

https://edesign.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=d13691821f&e=af4d4d7d7e


 

е различно, цените ни не са еднакви. Зависи кой каква енергия и какви 

брашна използва“, коментира Спиридонов. 

Според Тошко Няголов – производител на хлебни изделия от 

Ген.Тошево и председател на Регионалния съюз на хлебарите и 

сладкарите, освен брашното, заслуга за по-скъпия насъщен има и 

цената на тока. 

Научете повече тук.   

 

 

 

Ексклузивни имоти за вас от „Агрион“ 
 

 

„Агрион“ продава имот с висок инвестиционен потенциал край морето, в близост 

до ваканционен комплекс, главен път Варна-Бургас, на 1км от морския бряг, до 

бензиностанция.  Теренът е подходящ за изграждане на вилно селище, затворен 

комплекс, складова база, производствен цех, сервиз, авто 

парк,  оранжерия/разсадник, игрална зала, СПА хотел, увеселителен парк, спортен 

комплекс, ресторант/закусвалня, супермаркет, аутлет. 

 

Вижте повече за имота тук  

 

 

„Агрион“ търси купувач за имот с изключително висок инвестиционен потенциал, 

до Околовръстен път София, край Перловска река. Теренът е подходящ за 

изграждане на вилно селище, затворен комплекс, складова база, производствен 

цех, сервиз, авто парк, бензиностанция, база за метални отпадъци, 

оранжерия/разсадник, игрална зала, СПА хотел, увеселителен парк, спортен 

комплекс, логистична база. 

Научете повече за предложението тук   

 

 

 

Любопитно 
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Двама фермери инвестираха 2000 лв. и прибраха 

20 000 лв. печалба 
 

  

 

Двама млади предприемачи направиха истински удар, след като инвестираха 2000 

лв. в розова плантация. Бизнес начинанието им ще се изплати с печалба от 20 000 

лв. На какво заложиха Флорентина и Йонуш Енаше? На отглеждането на сорт 

рози, подходящ за производство на сладка. Те реализираха печалбата си чрез 

продажба на преработени венчелистчета, информира Agrointel.ro. 

Енаше научават за отглеждането на рози за сладко от свои приятели и решават да 

пробват. Младите предприемачи изчислили, че като продадат цялата реколта от 

2020 г., ще получат 10 пъти по-висока печалба от първоначално инвестираната 

сума, пише Bzi.ro. 

В плановете влиза още популяризиране на продуктите в интернет, тъй като в 

Румъния именно там потребителите все повече търсят информация за сладкото 

от рози. За да повишат шансовете си за успех, в момента Енаше търсят най-

добрата рецепта.  
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