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В БРЮКСЕЛ

Повечето 
държави 
от ЕС 
срещу 
орязан 
аграрен 
бюджет

ВРЕМЕ ЗА ИДЕИ

„Пътят 
на сиренето“ 

или новият път 
на един фермер

Агробюджетът 
на ЕС за 2014 г. 
е под заплаха

В СЯНКАТА 
НА ЕВРОБЮРОКРАЦИЯТА

Предложенията законодателни поправ-
ки са хиляди, а до решение не може да се 

стигне, защото интересите на различни-
те страни са различни

Планиране и
разработване

на сеитбооборота
Опитните полета на „Дакота Лейкс“ 

са с площ 344 ха собствени земи, като 
113 ха са поливни площи. Още 154 ха 

се обработват под аренда за изследо-
вателски цели. Цялото стопанство 

се обработва по технологията No-till 
(безорно земеделие - бел. пр.).

МЕГАТЕМА: НОВ ПОДХОД

Съществуват много 
фактори , които определят 
ефективността на растени-
евъдството, и сеитбооборо-
тът е един от най-важните. 
Споменатите по-долу прин-
ципи бяха разработени, 
за да помогнат при разра-
ботването на оптималния 
сеитбооборот в конкретни 
условия.

1. Системата на мини-
мална обработка на поч-
вата и No-till създават въз-
можност за по-голямото 
разнообразие от култури, 
които да бъдат включени в 
сеитбооборота. Механизи-
раната обработка на поч-
вата не дава такива въз-
можности.

(Следва на стр. II)

Албена ФИЛИПОВА
Под заплаха е бюдже-

тът за земеделие на ЕС за 
следващия програмен пе-
риод 2014 – 2020 г., който 
може да се отложи с годи-
на. Това опасение изказаха 
както българският евроде-
путат Мария Габриел, така 
и експерти в областта на 
европейската политика за 
селско стопанство. Не е 
ясно и дали ще се запази 
пакетът на Общата селско-
стопанска политика (ОСП) 
от 418 милиарда евро, от-
пуснат за 2007–2014 г. При-
чината е, че до момента не 
е осъществен нито един 
разговор между евроко-
мисарите по темата, което 
означава, че няма единна 
позиция по нея. Страните 
членки са внесли в ЕК над 
седем хиляди предложения 

за законодателни поправки, 
от които над 200 са на Бъл-
гария.. 

Дали парите за земеде-
лие в следващия програ-
мен период, след 2014 г., 
ще закъснеят с една, две 
или три години, в момента 
никой не може да каже. Екс-
пертите отчитат, че до края 
на август следващата годи-
на финансовата рамка за 
земеделие трябва да е при-
ета. А разговорите и диску-
сиите още тепърва набират 
скорост. Лошото е, че ако 
средствата се забавят

ЕВРОПА НЯМА 
РЕЗЕРВЕН ВАРИАНТ 

ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ 

НА АГРОСЕКТОРА
 коментира Мария Габри-

ел
(Следва на стр. 3)

Овчарлъкът е не само занаят, 
той е препитание, мерак 
и съдба

Мирослав Хусков е извел  овцете на паша
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 10

Мнозинството от дър-
жавите членки на Евро-
пейския съюз се изка-
за миналата седмица в 
Брюксел срещу допъл-
нителни съкращания на 
аграрния бюджет на Общ-
ността за периода 2014-
2020 г.. Между другото Ис-
пания, Австрия, Италия и 
Франция отхвърлиха тази 
подробност от проекта 
на кипърското председа-
телство. Кипър окачестви 
съкращенията в двата 
стълба отново като неиз-
бежни. 

Германското прави-
телство се изказа срещу 
кипрското предложение 
- поне предварително. 
Според държавния ми-
нистър Михаел Линк има 
много противници на съ-
кращенията на аграрния 
бюджет, „защото днес не 
желаем да приемем ре-
шение за съкращенията“. 

(Следва на стр. 4)


