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През последните 20 години фирма 
„АГРОНОМ” създава много сортове ви-
сокодобивна зимна мека пшеница.

Лично земеделският 
министър Десислава 
Танева посети щанда на 
фирмата, където разго-
варя с управителя Тодор 
Губатов за приоритетите 
на българското земеде-
лие през новия програ-
мен период. 
Земеделците се инте-

ресуват най-вече от но-
вите правила, по които

ще работи 
агробизнесът 
до 2020 година

как ще се разпреде-
лят субсидиите, кога 
ще бъде отворена нова-
та Програма за разви-
тие на селските райони 
и какви инвестиции ще 
бъдат подпомагани. Мно-
го е важно също как ще 
се подкрепят местните 
семепроизводители, за-
щото това е най-ювелир-
ната част от земеделския 
бизнес.  

СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦИ ВПЕЧАТЛЯВАСЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦИ ВПЕЧАТЛЯВА
И НАЙ-ПРЕТЕНЦИОЗНИТЕ ФЕРМЕРИИ НАЙ-ПРЕТЕНЦИОЗНИТЕ ФЕРМЕРИ

Сортовете 
са 

устойчиви 
на гъбни 

болести и 
стрес 

во на зърното, устойчи-
вост на гъбни болести и 
толерантност на стрес. 
Подходящи са за всич-
ки зърнопроизводителни 
райони на България

на фона на 
непредвидимите 
климатични 
условия 

Сред най-успешните 
сортове пшеница са „Ено-

Областният управител 
д-р Маргарита Станчева 
Новоселска, кметът на 
Добрич  Детелина Нико-
лова и изпълнителният 
директор на Добричкия 
панаир Звезделина Ива-
нова

останаха 
впечатлени от 
продуктите

които за поредна го-

дина предлага фирма 
„АГРОНОМ”.  
В резултат на системна 

селекционна дейност, ко-
ято е традиционно силна 
за нашата страна, през 
последните 20 години 
„АГРОНОМ” създава 
множество сортове ви-
сокодобивна зимна мека 
пшеница. Те се отлича-
ват с отлична комбина-
ция между добив, качест-

ла“, „Фактор“, „Ласка“ и 
„Ивета“. Производството 
на семена се осъществя-
ва под ръководството на 
специалисти, чиито по-
знания по технология за 
отглеждане на културата 
са на изключително ви-
соко съвременно ниво. 
Вече кипи трескава 

подготовка за между-
народното изложение 
АГРА, което

ще се проведе 
в Пловдив от 
4 до 8 март 
2015 г.

Там всички, които се 
интересуват кои са най-
подходящите за техните 
стопанства сортове, ще 
получат професионална 
информация, съобщиха 
от фирма „АГРОНОМ”.

И тази годи-
на всички 
зърнопро-

изводители има-
ха възможност-
та да получат 
полезна инфор-
мация за сорто-
вете пшеница с 
търговска марка 
„Агроном” по 
време на „Бор-
са за семена и 
посадъчен мате-
риал” в Добрич. 
Посетители и 
агроном-консул-
танти от фир-
мата обмениха 
идеи, мнения, 
опит и съвети 
за  стопанската 
2015/2016 година. 

Парламентът прие на второ четене промените в 
Закона за подпомагане на земеделските произво-
дители. Определени са условията към физическите 
и юридически лица, за да могат да получават суб-
сидии. Законът урежда схемите, по които ще се 
прилагат директните плащания, регламентират се 
също и „зелените“ субсидии.
След приетите промени вече може да се задей-

ствата новите правила на Общата селскостопанска 
политика, които в пълната си сила влизат от тази 
година. 
Въвежда се прогресивното намаление на сред-

ствата за големите ферми и 300 хил. евро таван 
за субсидиите. Точно се определя кой е активен 
фермер.
Всички  решения на Държавен Фонд “Земеделие” 

вече ще се публикуват на интернет страницата на 
фонда и на агроминистерството.
С промените се намалява необходимият брой 

членове на управителния съвет на фонд „Земеде-
лие“, които могат да взимат решение. Заседанията 
ще се провеждат с най-малко две трети от общо 11 
членове, което прави 8 човека. От тях решенията 
ще се вземат с поне три четвърти, което прави 6 
от членовете на управителния съвет.    
Националната служба за съвети в земеделието 

ще се преобразува в Система за съвети в земеде-
лието, предвиждат още промени в закона. Ще има 
списък на специалистите, които могат да консул-
тират фермерите.

ПРОМЕНИХА ЗАКОНА 
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ


