
Продажбата на земя през януари е най-изгодна

Продажбата на земя през януари гарантира най-добрата сделка за собствениците. Това
твърдят експерти в недвижимите имоти. Основната причина е, на пазара все още няма
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голямо предлагане, а съществува голямо търсене
В същото време обаче основни играчи на пазара на земеделска земя в България се
въздържат от покупка, заради задълбочаващата се икономическа криза и очакваната суша
след горещата зима.Това прави пазара непредсказуем, което от своя страна означава, че
търсите ли сделка, сега е моментът да намерите купувач за своите имоти.
Опасенията са, че е възможно цените на земеделските имоти да продължат да падат.
Ако сте решили да продавате или просто да разберете цената на земята си, можете да
направите това на сайта на Агрион, без това да ви струва нищо.
Често собствениците подценяват, че имат един готов актив, от който могат да спечелят и
това е наследствената земеделска земя. С безплатните оценки искаме да им помогнем да
добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако
решат да продадат имота си, казват от компанията.
Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират
прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, „Агрион“ не използва метода
на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира
цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ
различни компоненти.
Най-честата причина за продажба на земеделска земя е нуждата от свежи пари, особено
след коледните и новогодишните празници. Според тях, голяма част от притежателите на
парцели са готови да продадат нивите си, вместо да кандидатстват пред банките за
кредити, където процедурата е тежка, тромава и изисква обикалянето на различни
институции.
Друга основна причина, за сделките със земеделските земи, е нежеланието или
невъзможността на собствениците да се занимават с обработването на нивите. Голяма
част от притежателите на поземлени имоти живеят в големите градове и нямат интерес да
обработват земите си. Терените им са в отдалечени райони и често парцелите за повод за
ожесточени съдебни спорове между многобройните наследници. Попадналите в подобна
ситуация собственици почти винаги се възползват от безплатните правни консултации,
които осигуряват опитните юристи на Агрион.
Проучване сочи, че собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са
доказали, че могат да се грижат за нея и затова избират най-често „Агрион“.
„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с
управление на земеделски земи. За близо 75 на сто от собствениците на земи и над
половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за
сключване на сделка за земеделска земя.

https://www.agrion.bg/request/sell-land

Земята се утвърди като топактив през 2022 г., рентите
растат
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Земеделската земя се утвърди като топ актив през 2022 г., а тенденцията се очаква да
продължи и занапред. За сравнение, през миналата година цените на акциите
(американски и европейски) се понижиха, както и цените на редица пазари на жилищни
имоти.
Изминаващата година донесе инфлация по целия свят в размер на около 10-15%. При
някои от храните поскъпването достигна до 100%.
Изключително много фактори се преплетоха и всички насочваха земята към поскъпване.
За сравнение, ако имате 100 дка земеделска земя, всеки от тях може да носи рента,
докато ако имате 3-етажна къща в малък град или 5-стаен апартамент в София и децата
Ви се изнесат, получавате много неизползваеми площи. От земята можете да продадете 5
дка, а от апартамента не може да продадете една стая. Освен това къщата може да е в
обезлюдяващ се град, а апартаментът да се окаже в маргинализиращ се квартал. Тези
фактори правят земята много ликвиден и атрактивен актив в сравнение с другите
недвижими активи.
Това неминуемо се отрази и върху рентите. В Добруджа те стигнаха до 150 лв. за декар, в
Северна Централна България - до 100 лв., в полупланинските райони - от 20 на 40 лв.

https://www.investor.bg/a/113-analizi/366328-zemedelskata-zemya-se-utvardi-kato-top-aktiv-
prez-2022-g

Цената на нивите в ЕС - от 3661 евро до 47 290 евро
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Средната цена на един хектар (10 хил. кв. м) обработваема земя в Европейския съюз е
варирала от 3661 евро в Хърватия до 47 290 евро средно в Люксембург през 2021 г. Това
сочат данни на Евростат, обхващащи 19 държави членки, които са представили
информация за миналата година. Този диапазон вероятно би бил още по-широк, имайки
предвид, че средната цена на един хектар обработваема земя в Холандия е била 71 225
евро през 2020 г.
В България средната цена през 2021 г. е била 6096 евро за хектар.
На регионално ниво най-високи са цените на обработваемата земя на испанските
Канарски острови (средно 120 477 евро на хектар). На другия полюс е шведският регион
Горен Норланд с най-ниската средна цена от 1882 евро.
Цената на един хектар постоянно пасище през 2021 г. варира от 1423 евро средно в
България до 41 930 евро средно в Люксембург.
В повечето региони на ЕС, за които има налични данни, закупуването на обработваема
земя е било по-скъпо от закупуването на постоянни пасища. Обработваемата земя е
средно малко над 20 пъти по-скъпа от пасищата на гръцките острови в Северноегейския
регион (обработваема земя - 37 926 евро, постоянни пасища - 1744 евро) и в испанския
регион Мурсия (обработваема земя - 20 445 евро, постоянни пасища - 982 евро).
Испанските региони Астурия (8096 евро/9536 евро) и Мадрид (7621 евро/7946 евро) се
открояват като изключения от тази тенденция.

https://www.investor.bg/a/534-novini/366342-tsenite-na-obrabotvaemata-zemya-v-es-varirat-
shiroko-v-balgariya-sa-nay-evtinite-pasishta

Пазарът на лавандула изпадна в колапс
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Хиляди декари с лавандула са обявени в агенции и сайтове за недвижими имоти в
Добричка област. Краят на лилавата приказка е придружен с обяви, чрез които се
предлагат огромни количества лавандулово масло от различни реколти, придружени с
анализи за пестициди, сертификати за биологично производство и други.
На свой ред производителите на разсад също пускат хиляди бройки от различните сортове
лавандула, към които доскоро имаше сериозен интерес и които масово се сееха в
Североизточна България. За да е по-пълна и красноречива картината, започна и тоталното
разпродаване на специализирана техника, пригодена за обгрижване и косене на етерично-
маслената култура.
Всичко това води до въпроса – загина ли един перспективен сектор, който през
последните 10 години преживя бурен разцвет?
Суровите цифри са показателни. През лятото на 2022 г. в Добруджа, регионът с най-
сериозен бум през последните 10 години в отглеждането на лавандула и производството
на лавандулово масло, бяха реколтирани едва 66 000 дка. Година по-рано площите с
ароматната билка бяха близо 100 000 дка. В национален мащаб данните показват, че
трайните насаждения от лавандула у нас са намалели с 16 % пpeз 2022 г.
Mнoгo oт мaлĸитe пpoизвoдитeли са категорични, че нямa дa издъpжaт за пopeднa гoдинa
дa paбoтят нa зaгyбa и това логично води до отказа им от културата, придружен съответно
с продажби – на декари, килограми масло, техника. Колкото и да е стегнат пазарът на
основните зърнени култури през последните месеци, при етерично-маслените култури има
тотален колапс. Производители от Добричко споделят, че нямат продаден нито грам масло
по простата причина, че търговците нямат никакъв интерес към произведените
количества.
https://agri.bg/novini/doyde-li-krayat-na-lilavata-prikazka
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ЕК одобри Стратегическия план на България за
земеделие

Европейската комисия (ЕК) одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и
селските райони в България за периода 2023-2027 г. „Стратегическият план създава
възможности и предоставя финансови инструменти за много широк набор от бенефициери
като растениевъди, животновъди вкл. пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-
винарския сектор, общините в селските райони и други“ това коментира министърът на
земеделието Явор Гечев след информацията от Брюксел за одобрение на Плана,
информираха от пресофиса на аграрното министерство.
Той посочи още, че за първи път в Стратегическия план има интервенции, насочени към
схемите за качество, към крайни продукти с по-високи екологични изисквания.
Явор Гечев отбеляза, че и през новия финансов период ще има интервенции за
инвестиции в земеделските стопанства, както и в преработката/маркетинг на
селскостопански продукти. Отново ще има и подпомагане за младите стопани.
Бюджетът за всички интервенции, разписани в Стратегическия план за развитие на
земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. е малко над 8 млрд.
евро (8 060 113 677 евро).

https://agri.bg/novini/ek-odobri-strategicheskiya-plan-na-blgariya-za-zemedelie
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Над 4 млн. тона пшеница стоят по складовете у нас

Общият ресурс пшеница, с който страната разполага към края на миналата година за
реколта 2022/2023 г. е в размер на 6 495 034 тона, от които произведени количества 6 343
707 тона, 16 198 тона влезли в страната и преходен остатък от реколтна 2021/2022 г. – 135
129 тона. Това става ясно от оперативен баланс на Министерството на земеделието.
Запасите от пшеница по оперативна информация към 31 декември се оценяват на 4 154
335 тона, а изнесените количества са едва 1 470 499 тона. Резултатът е напълно обясним,
като се отчете че пазарите бяха заляти с украинска пшеница. За сравнение по същото
време през миналата година от страната са експортирани двойно по-големи количества –
2 990 480 това, сочи агростатистиката.
Общия ресурс от зърнени и маслодайни култури с който страната разполага към 31
декември 2022 година от културите – пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале,
сорго, царевица, черен маслодаен слънчоглед и оризова арпа е в размер на 13 412 678
тона, в това число:
– Произведени количества – 11 989 360 тона;
– Начални запаси – 778 821 тона;
– Внос и вътрешнообщностни доставки – 644 497 тона.
Общото потребление на зърно към края на 2022 г. е в размер на 4 567 893 тона, от които:
– напуснали количества – 2 001 883 тона,
– потребено в страната – 2 566 010 тона /човешка консумация, индустриална
употреба, фураж и семена/.



Наличните зърнени запаси към 31 декември 2022 година се оценяват на 8 844 785
тона.

https://agrozona.bg/nad-4-mln-tona-pshenitsa-stoyat-po-skladovete-u-nas/

11 области у нас осигуряват най-много работници във
фермите в чужбина

11 области у нас са най-големите „донори“ на работна сила за чужди държави, основно от
Европейския съюз. Над 5% от населението в тях е емигрирало в чужбина през последните
10 години, сочат данните от проучване на „Главна инспекция по труда“ в рамките на
трансграничния проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съобщава БНР.
Почти всички напуснали страната ни очакват, по-високо възнаграждение в чужбина.
Над 5% от населението на Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград,
Сливен, Смолян, Търговище, Хасково е заминало зад граница през последните 10 години.
Предпочитани са основно държави от Европейския съюз. Водещи са Германия, Испания,
Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.
Основна причина за търсенето на работа в чужбина е заплащането.
Близо 96% от трудовите емигранти заминават с очакване за по-високи заплати от тези в
страната ни и се надяват да натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще.
Според проучването тази мотивация не зависи от образование, материално положение и
населено място.
Икономическите емигранти са на възраст между 18 и 55 години, като преобладават
активните българи на над 30 години.

https://agrozona.bg/nad-4-mln-tona-pshenitsa-stoyat-po-skladovete-u-nas/
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Пет основни култури формират около 63% от цялата
селскостопанска продукция

Пет основни култури формират около 63% от цялата селскостопанска продукция, а в
състава само на растениевъдството 84%. Това са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед
и рапица, става ясно от данни на Националния статистически институт, цитиран от
Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).
Първоначалните разчети за брутната продукция от зърнени култури за 2022 г. на НСИ
показва 25% ръст в сравнение с 2021 г. и достига 5,5 млрд.лв. Пшеницата, царевицата и
ечемика съставляват 5,4 млрд лв., което е 98% от общата стойност.
При маслодайните култури се наблюдава ръст от 19% през 2022 г. на годишна база, като
стойността достига 2,8 млрд.лв. Брутната продукция от слънчоглед възлиза на 2,4
млрд.лв., а рапицата на 0,31 млрд.лв., като тези две култури представляват
91% от общата продукция на техническите култури и с 18% повече от стойността на двете
култури през миналата година.

https://agrozona.bg/pet-osnovni-kulturi-formiratokolo-63-ot-tsyalata-selskostopanska-
produktsiya/
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1,2 млн. лева се предоставят за производството на
качествени семена

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 1,2
млн. лева за 2023 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на
земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен
материал“, съобщиха от фонда.
До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за
държавните помощи за периода 2023-2029 г. се предвижда сега действащата схема да се
прилага до 30.06.2023 г.
Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани
(качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук,
сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен
лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
Помощта е насочена към малки и средни предприятия в растениевъдството, получили
разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на
Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Държавната помощ покрива до 100% от разходите по сертифициране от ИАСАС на
произведените от земеделските стопани висококачествени семена и посадъчен материал.
https://www.bgfermer.bg/Article/13513310

Бил Гейтс инвестира във фуражни добавки,
намаляващи метана от кравите
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Компанията на Бил Гейтс, Breakthrough Energy Ventures (BEV), инвестира в стартъпа
Rumin8, който е разработил технология за намаляване на емисиите на метан при животни.
BEV заяви, че е готова да представи на световния пазар технология с доказана
ефективност, базирана на фармацевтично производство на фуражна добавка, която
помага за намаляване на метана, пише Financial Review.
Rumin8 успя да събере 12 милиона долара, които ще бъдат изразходвани за търговски
изпитания в Австралия, Нова Зеландия, Бразилия и Съединените щати, както и за
изграждане на пилотна инсталация.
Стартиращата компания планира да пусне пилотен завод, който ще произвежда 25 000
дози от лекарството на ден до средата на тази година. Главният изпълнителен директор на
Rumin8 Дейвид Месина отбеляза, че компанията може да мащабира, за да произведе
рентабилно милиони дози за кратко време.
Аргументът зад тези усилия е, че метанът, като най-често срещаният парников газ (след
CO2), се елиминира в големи количества както от крави, така и от кози и елени по време
на процеса на храносмилане, когато стомахът им разтваря фибрите в растителната храна.
Газът, произведен от ферментацията, се елиминира в атмосферата, най-вече през устата.
Решението на този проблем, иначе причинен от природни фактори, идва чрез хранителна
добавка, синтетично възпроизведена от червени водорасли , която инхибира процеса, чрез
който се възпроизвежда газ. Не само Бил Гейтс излезе с финансова подкрепа за
решението, което може да намали климатичните ефекти, причинени от емисиите на метан.
А шефът на Amazon Джеф Безос и китайският съосновател на Alibaba Джак Ма
допринесоха финансово за BEV, инвестиционния фонд, създаден от Бил Гейтс през 2015 г.
BEV набра 12 милиона долара инвестиции в подкрепа на селскостопански иновации,
разработени от австралийската стартираща компания Rumin8. Това се основава на
университетски проучвания, които показват, че храненето на крави с водорасли може
значително да намали емисиите на метан от кравите.
 
https://agrozona.bg/bil-geyts-investira-vav-furazhni-dobavki-namalyavashti-metana-ot-kravite/
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ЕС разреши консумацията на щурци и ларви на
брашнени бръмбари

Домашни щурци и ларви на брашнени бръмбари ще бъдат разрешени като храна в
Европейския съюз съгласно нови разпоредби, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Домашните щурци могат да се консумират замразени, сушени или на прах от вторник - 24
януари 2023 г., а използването на ларви на брашнения бръмбар в храната ще бъде
разрешено от четвъртък - 26 януари 2023 г.
Подобни правила вече съществуват за мигриращите скакалци и ларвите на жълтия
червей.
Европейската комисия в момента разглежда други осем молби за разрешаване на
консумацията на продукти от насекоми, тъй като производителите трябва да
кандидатстват за разрешение за всеки вид насекомо, който искат да пуснат на пазара.
Храната, съдържаща насекоми, трябва да бъде обозначена като такава в ЕС, включително
името на вида.
 
https://agri.bg/novini/es-razreshi-konsumatsoyata-na-shchurtsi-i-larvi-na-brashneni-brmbari
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